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True translation filed with the pošt- 
master Boston, Mass. on May 29, 

’ 1918, as reąuired by the aęt of October 
ą 1917.

VOKIEČIŲ ATAKOS PIL
NAME ĮSISIŪBAVIME.

Vokiečių karinė mašina di
džiausiu. smarkumu veikia 20 
mylių fronte pąlei Aisne upę 
tarp Vailly ir* Berry-au-Bae. 
Vokiečių pusėje daugiaū ka- 

. reivių, tai frąncūzai ir anglai 
, traukiasi atgal.

Kaip vokiečiai praneša, tai 
daug miestelių ir sodžių jie pa
ėmė ir taip-gi jiems kliuvo 15.- 
000 nelaisvių;

Naujausios žinios praneša, 
jog -vokiečiai perėję Aisne at
stūmę gynėjus iki Vesle upės 

’ kuri teka parai etiškai Aisne 
upei. Per Vesle upę vokiečiai 
ir-gi keliasi. Persikėlė ties 
Fismes miestu. Kitose vietose 
jie apvaldė lankas palei Vesle 
upę. Ofensyvą vokiečiai ve
da su baisiausiu smarkumu, 
nes jie žino, jog Gen. Foch, 
francūzų vadas siunčia su di- 
džiauiša paskuba anglus ir 
francūzuš sustiprinti užpultą
ją vietą. Gynėjai nežiūrint į 

• visokias kliūtis narsiai kariau
ja ir už atiduodamąsias pozici
jas priverčia priešininką bran
giai užmokėti.

Talkininkų frontas neper- 
laužtaš.

Nežiūrint į atakų smarkumą 
ir į didelį priešininkų skaičių 
— kaikurie oficialiai praneši
mai skelbia, jog; vien perkūniš
kųjų kareivių esą 25 divizijos, 
arba 300.000 parinktų vyrų —r 
tai vis-gi talkininkų frontas 
niekur nebuvo perlaužtas, d ne
išlaikydami spaudimo tvarko
je traukėsi atgal ir vis ginda
miesi. Traukimąsi taip tvar
kiai ėjo, jog kaip francūzai, 
taip ir anglai suspėjo pasiimti 
savo reikmenas ir artileriją. 
Ko negalėjo paimti, tą suga
dino.

Kol kas geografiškai sunku 
nurodyti vokiečių laimėjimus, 
bet išrodo, jog toliausia pasi
varė į rytus nuo Vailly ir čia 
pasivarė pirmyn 8 mylias. | 

Nors šiuo kartu vokiečiai i- 
ma viršų pietinėse fronto da
lyse Francijoj, bet šiaurėje a- 
pie Mondidiėr ir Ypres jiems 
daro daug keblumų ameriko
nai, anglai ir francūzai.

Amerikonai užėmė sodžių.

Utarninko mūšiuose Montdi- 
dier apylinkėse mūšis bus žy
mėtinas Amerikos karinėj is-- 
torijoj. Čia amerikonai pada
rę ataką paėmė sodžių Cantig- 
ny, kurs guli į šiaurės vaką-' 
rus netoli nuo Mondtidier.- 
Užėmę, keletą pozicijų, atsilai
kė prieš kontr-atakas. Uždavė 
vokiečiams didelius smūgius 
užmuštais ir sužeistais ir paė
mė. 200 priešininkų nelaisvėn.

——-o——
AMERIKONAI BUS LAIDO

JAMI FRANCIJOJ.

Su v. Valstijų karės departa- 
mentas nuo tėvų ir giminių ga
vo prašymus, kad užmuštieji 
karėje kareiviai būtų atgaben
ti Amerikon laidojimui. Pa
sirodė, jog to prašymo nebus 
galimą išpildyti.

True translation flled wlththepost- 
master at Boston, Mass. on May 29, 
1018, as required by the act of October 

1917.
NEPATARIA KIŠTIS Į RU

SIJOS REIKALUS.
Wąshington, geg. 27. — Am

basadoriaus Francis štabo na
riai atvyko Iš Rusijos Washin- 
gtonan ir raportuoja prez. 
Wilsonui ir valstybiniam -de
partamentui, nepatardami įsi
kišti. karine jėga į Rusijos rei
kalus, ypač jei tas įsikišimas 
būtų japonų daromas.

Tie vyrai sako, jog japonai 
turi geriausius pasaulėje no
rus ir jų noras įsikišti į Ru
sijos reikalus yra tikru geidi
mu paremti talkininkų tikslus.

Bet, jie sako, Rusijoj japo
nai. labiau nekenčiami, negu 
bile kokia kita tauta pasaulė
je. Suvienytos Valstijos la
biausia mėgiamos iš visų tal
kininkų.

Jei Suvienytos Valstijos ne
gali įsikišti, tai,- jų žvilgsniu, 
verčiau nebūtų jokio įsikišimo. 
Jei-gi japonai užplūstų Sibe
lijų, tai jie sako tas tuoj pa
stumtų visą Rusiją į yokieti- 
jos rankas ir tūkstančius rusų 
į vokiečių armijas;

Prez. AVilson rūpestingai 
svarsto informacijas ambasa
doriaus Francis štabo narių 
suteiktas. Prez. AVilson la
biausia šitomis žiniomis rem
damasi, žiūrės, kaip jis galės 
pildpti savo prižadą prigelbė- 
ti Rusijai.

True translation filed with the poet- 
iriiister atBoston, Ifasš. on May 2S)r 
i.918, aa requlred by the act of October 
J. 1917.

KARALIUS LIETUVAI 
NUSKIRTAS.

Amsierdam, geg. 27. — Lai
kraštis Leipzigėr Zeitimg skel
bia, jog kaizeris ir Saksonijos 
karalius užgyrė Sakosnijos 
princo Jurgio-pastojimą Lie
tuvos karaliumi. Būk tas da
roma sulyg išreikšto lietuvių 
tautos noro. Saksonijos soci- 
jalistai kritikuoja tą paskyri
mą. ' , •

*—*

mo“ KAUTA:

tris tauta* imltife.. 48.00 
vieni f

k 
Užrnbežyje metami.., .|42M

' Vienu numerii.. ..... . Be.

# Ta8o.Bo*ton.ffiO. J(o. 59 391
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UŽGINČIJO APKALTINIMĄ 
SUSINĖSIMO SU VO

KIEČIAIS.
Dublin, Airija, geg. 27. — 

Kun. Mąlachi McBranan išlei
do su savo parašu šitokį už- 
reiškimą:

“Kaipo kunigas ir narys 
Sinn Fein pildomojo komiteto, 
pereitais metais, aš duodu 
garbės žodį, jog valdžios ofi- 
eialis paskelbimas, būk einą 
derybos tarp Sinn Fein pildo
mojo komiteto ir Vokietijos y- 
ra neteisingas, ir kad vokiečių 
įsiveržimas Sinn Fein pildo
mojo komiteto niekuomet ne
buvo svarstytas.”

PREZ. WILS0N KONGRESE
Washington, geg. 27.—Šian

die prez. Wilson skaitė savo 
pranešimą sujungtai kongreso 
sesijai. Ragino kongresą tuoj 
išleisti įstatymą naujų karinių 
mokesčių. Jisai patarė pakel
ti mokesčius ant karinių pel
nų, .įplaukų ir pertekliaus da
lykus. •

GRIPAS ISPANIJOJ ’
Visoje Ispanijoje pradėjo 

platintis " gripas. Tai visai 
nepaprastas, apsireiškimas. - A- 
pie 30 nuoš: žmonių apsirgo. 
Visokie teatrai užsidarė.. Gat- 
vekariai apsistoję bėginėti.

Pats karalius Alfonsas ap
sirgo. Jisai užsikrėtė koply
čioj, kur sukinėjosi tarp žmo
nių. Daug kitų žymių asmenų 
susirgo. Lovoj guli parlamen
to pirmininkas, finansų minis- 
teris, švietimo ir laivyno mi- 
nisteriai.

Gegužio 28 d. Anglijos pal- 
lamente paskelbta, jog-Angli
joj vokiečių nelaisvių,’yra'65.- 
000.

LIETUVIŲ ARMIJA Iš 
100.000 KAREIVIŲ GA

TAVA ĮŽENGTI Į 
LIETUVĄ.

Bostono Herald utaminke 
indė jo šitokią naujieną:

New York, geg. 27. — Lie
tuvos žmonės, ištisus, metus 
kentėję'del k'Ūrčšk:"yra pasiry
žę įsisteigti ir užsilaikyti, kai
po neprigulminga tauta, liue
są nuo Vokietijos nagi/ir go
džiai laukia pripažinimo.iš Su
vienytų Valstijų ir talkininkų.

Su-tokia naujiena sugrįžo 
Scrantdno, Pa. Dr. Jonas Šliu
pas iš anos šalies, kur buvo 
siųstas atstovu Amerikos sky
riaus Lietuvos gelbėjimo Ko
miteto.

Labai priešvokiški.

Jisai sakė, jog šalis labai 
priešvokiška; tauta yra tvir
tai pasiryžus netapti dalimi 
Rusijos arba Lenkijos, ir kad. 
armija iš virš 100.000 karei
vių suorganizuotų iš pakriku
sių Rusijos jėgų, po .vadovys
te gen. Kamaičio lūkuriuoja 
prie Lietuvos rubežių ir gata
va įžengti į Lietuvą ir prigel- 
bėti įsteigti pastovią valdžią.

Toliau Dr. Šliupas sakė, jog 
yra sumanymas įsteigti kon
federacija iš Lietuvos, Latvi
jos, Ukrainos, Finlandijos ir 
Lenkijos, buvusios po Rūsija 
tuo tikslu, kad veikiant. su
tartyje su Skandinavijos val
stybėmis atremti Vokietijos 
agresijas ateityje. Tas pienas,

- « 
-jis c sakė, Įjuvo svarstomas 
Stockholmo konferencijoj, ku
rioj jis dalydavo.

Užsiminęs apie maisto klau
simą Lietuvoje, jisai pasakė, 
jog didesniuose centruose gy
ventojai kenkia ir miršta ba
domi, o sodžiuose, tai nėra 
taip blogai. J “Vokiečiai, vie
nok, yra pareikalavę veik vi
sokius valgomuosius daiktus. 
Paskui, ko nįgali patys suvar
toti, tai parduoda lietuviams 
atgal, bet labai augštas 
kainas,” sak|j jis.

Jisai taip-^į sakė, jog lietu
viai nepildo vokiečių įsakymų. 
Mokvklos, kurias vokiečiai 
įsteigė yra b§ mokinių, jų pra
mokė boikotuojama ir prieš vi
sokias pastangas paversti Lie
tuvą vokiečių provincija vei
kiama energingai.”

’ ' ATSIDAte-DANIJOS 
PARLAMENTAS.

Kopenhągen, geg. 28. — Da
nijos karalius Kristijonas ati
darė parlamentą. Apreiškė, 
jog valdžios troškimas ir noras 
yra užsilaikyti neutarliai ir iš
vengti karės.

Tas parlamentas tuo žymėti
nas, jog tarp atstovi] yra 9 mo
terys.

IŠ..Vienuos pranešama, būk 
Austrijos užsienio reikalų mi- 
nisteriu būsiąs nuskirtas len
kas Momowski.

Tarp Paryžiaus ir Londono 
pradėjo lakioti partiniai hyd- 
ro-aeroplanai. Nulėkti ir su-- 
grįžti iš vienos į kitą sostinę 
trunka 3 vah 10 min.

r; 1

Salvation armijos fondas su
rinko $2.257.334.

Bivo pasklidus žinia, būk 
Meksikas pertraukė diploma
tinius ryšius su Kuba, bet Ku
bos valdžia užginčijo tą žinią.

< *

Mirė Vokietijos Reichstago 
pirmininkas Koempf.

OHIO L. D. S. APSKRITIS
Rengia

ir
“KAMINAKRĖTIS IR MALŪNININKAS” 
Veikalas gražus ir verta yiisems pamatyti.

Kalbės žymus kalbėtojas, veikėjas, L. D. S. Dvasiškas va
dovas kun. F. Kemėšis iš Chicago, BĮ.

Šios prakalbos bus labai naudingos ir todėl kviečiame vi
sus ateiti... . ’

Dainuos L. Vyčių 26 kuop'os'choras visokias tautiškas dai
neles. ... .

• •

'—GRIEŽŠ L. SŪNŲ BENAS.
Viskas atsibus:

NEDĖLIOJĘ, BIRŽELIO-JUNE 2 d. 1918, 
GERMANIA ACME SVEAINĖJE, 

2416 E. 94h Street, develand, Ohio.
Prasidės 4:30 vai. po pietų. . >

Dury3 atsidarys nuo. 2:30 vai. po pietų.
ĮŽANGA: 55, 45-ir 35 'centai ypaW. 

Ant šokių įžanga 35 cerit. ypatai.ifi uv uvjvtų, yu v* jjčvtcv**

Iš programų aišku, kad dar tokios pramogos nebuvo. 
Širdingai kviečiame visus ateiti.

RUSIJA KLAIDINGAME 
KELYJE.

“Harpbr’s Magazine” už 
birželio mėnesį turi soeijalis- 
to John Spargo straipsnį ant- 
gąlviu:. “Russia andi the 

AVorld Problem of the Jew.” 
Autorius-yriųyienas žymiausių 
Amerikos soeijaJistų, kurs 
metė, vienok, sočijalistų par
tiją, . kuomet toji St. Louiš 
konferencijoj nutarė aktyviai 
priešintis karės vedimui prieš 
Vokietiją.

Minėtame straipsnyje rašo, 
jog nuo pat europinės karės 
pradžios aišku buvo, jog dėl 
.civilizacijos labo nulemianti 
talkininkų pergale yra reika
linga. Talkininkų pusėje bu
vo demokratizmas, o vokiečių 
pusėje biurokratizmas. Išėmi
mą darė tik Rusija, pirmos 
klesos biurdkratiška šalis. Tei
sybė, jei talkininkai ir Rusija 
būt išėję pergalėtojais^ tai Ru
sijoj būt sustiprėjus monarchi
ja ir ponija. Bet tai būt bu
vęs tik laikinas apsireiškimas. 
Baudžiaviškos (feodalės) Ru
sijos persikėlimas į platų pra- 
monišką kapitalizmą būt bu
vęs nuoseklus evoliucijos žing
snis.

Rusija 1914 m. buvo tokia
me besiplėtojimo laipsnyje, 
kokiame Anglija buvo 18-tame 
amžiuje. ■ Nors ji turėjo milži
niškus depozitus anglių,, gele
žies ir kitokių gamtiškų turtų, 
tai vis-gi Rusijos pramonė bu
vo tik vietomis teišplėtota, 
buvo tik užuomazgyje. Rusi
jos pramoninis besiplėtojimas 
trukdėsi tuo, kad ji neturėjo 
gerų išėjimų į pasaulinius mar- 
ketus. Turkija, valdydama 
Bosforą ir Dardanelius smau
gė Rusijos civilizaciją.. Rusi
ja, įveikusi Turkiją karėje, 
negalėja pasinaudoti ta perga
le dėlto, kad prieš ją buvo suo
kalbyje Didžioji Britanija ir 
Prūsija. Dabar matome, jog 
tas buvo nuostoliu modemiš
kai civilizacijai. Rusijai rei
kėjo gadynės plataus kapita
listiško besiplėtojimo. To rei
kėjo pačiai Rusijai ir abelnai 
pasauliui. Jokis istoriškas 
procesas nebūtų taip pasek
mingai laužęs Rusijos absoliu
tizmą ir demokratizavęs rusų 
tautą, kaip kapitalistiškas 
besiplotojimas. Juk-ne.t pats 
Karolis Marksas nurodė ko
munistų.' manifeste nuopelnus 
kapitalizmo demokratiškai 
kultūrai ir laisvei.' Dėl mo
derniškos pramoninės civiliza
cijos reikėjo sugriauti slogi
nančias formas carizmo. Bet 
daleisti, kad tą turėjo atlikti 
Rusijos proletariatas be pra
moninės civilizacijos, tai tas 
buvo tuščia svajonė.

Rusija neturėjo ir neturi 
proletariato užtektino skaičiu
je ir turinčio reikalingos ap- 
švietos ir doros, kad sutverti 
kokią nors demokratišką drau
giją. Rusijos darbininkai dau
giausiai bemoksliai, neturį su
pratimo prie ko jie turi eiti. 
Tie darbininkai nekartą buvo 
vedami maištan, b'et visuomet- 
pasirodė jų. didžiausias nemo
kėjimas valdytis. Aklas .Sam
sonas įsteųge sugriauti pilio
rius šventyklos,^' panašiai ak
la ir įdūkusi goveda gali su
griauti piliorius bile kokios e- 
sančių civilizacijos ir kultūras.

L. H S. Ohio Apskričio KOMISIJA. Bet kad pastatyti naują civilį-
■fe : r * *• * '

caziją, tai reikia, kad akla
sis praregėtų.

Gi tą praregėjimą teikia ka
pitalistiškas surėdymas. Kur 
tik apsireiškė kapitalistiška 
pramonė, ten ji susekė, jog 
dėl savo gero kapitalizmas tu
ri skleisti mokslą. Jau 19-ta- 
me amžiuje, kuomet mašini
nė gadynė buvo dar savo kū
dikystėje, tai Anglijos kapi
talistai pamate, jog šalę dirb
tuvės turi būti mokykla. Ką 
jau bekalbėti apie šią gadynę, 
kuomet atsirado visokių pai
nių mašinų, kuomet pradėta 
vartoti elektriką. Dabar pra
moninis pasisekimas būtinai 
reikalauja, kad darbininkas 
turėtų bent pradinį mokslą. 
Todėl kaip tik Rusijoj būtų 
bepradedąs vystytis kapitaliz
mas, tai tuoj visoje šalyje bū
tų pridygę mokyklų. Dabar 
Rusijos proletariatas yra van
gus, kvailas, prietaringas, be
mokslis. Maksim Gorki yra 
pasakęs, jog visa caro karinė 
galybė nebuvo tokia baisia 
kliūtini revoliucijiniam judėji
mui, kaip stoka apšvietimo 
Rusijos masoms.

Besiplėtojantis kapitalizmas 
Rusijoj būti] padaręs pamati
nes permainas Rusijos gyveni
me. Senoviškas Rusijos feo
dalizmas norėjo, kad minios 
būtą tamsios; kapitalizmas 
reikalauja aukščiausio moks
lo; feodalizmas reikalauja, 
kad žmonės ant vietos gyven
tų; kapitalizmas reikalauja, 
kad žmonės turėti] kuoplačiau- 
sią judėjimo ir keliavimo lais
vę. Taip dalykai ėjosi Ang
lijoj, Vokietijoj, Francijoj. 
Taip turėjo būt ir Rusijoj. To
dėl kapitalizmas' griežtai prie- godojimą, 
šingas carizmui ir jo reikalas 
buvo ; 
valdžią su reikalingomis lais
vėmis jo besiplėtojimui. Ko 
Rusijai reikia, kad ten galėtų 
vystytis socijal-demokratija, 
yra tai stiprios, energingos, 
apšviestos buržuazijos.

Ką mes dabar mat.ome šito
je milžiniškoje Rusijos katas
trofoj? Feodalizmas pilnai su
triuškintas, bet nematome nei 
proletariato konstruktyviškų 
gi _
masinančių buržuaziją., prie 
konstruktyviško dnrbo. 
nintūl ė pajėga, kuri gali Rusi
ją išvesti iš chaoso ir įkūnyti 
tvarką yra tai saujalė liberalų 
ir. kapitalistų, 
siutimas, gali 
ne statyti!'į 

Bolševikams 
daug pakantos, 
neužsiplnė, Pavyzdžiui kai
kurie pripažįsta, - jog Lenin 
ir Trockį sugalvojo konstruk- 
tyviška taikos programą. “~O- 
balsiai “be .aneksijų ir kontri
bucijų, tautų pat-apsisprendi- 
mas” visai, nekilo iš . Lenino, 
Trockio arba jų pasekėjų. 
Jiems trūksta konstruktyviško 
proto, kad. prieiti prie tokių 
išvadų; jų protai yya destruk- 
tyviški, netvarkūs, vėjuoti. 
Trockio knyga parodo, kad jo 
galvoj vėjai. “Taip vadinamas 
bolševikų taikos programas 
buvo pihniausia priimtas Dar
bininkų Taiyboj pirmose die
nose Kemsldo valdymo, vie
noj sesijoj kur svarstymai rė
mėsi ant prez. AVilsono prakal
bų; ’ ;

Pamate bolševikiti. priešingi

demokratijai, Britanijoj Dar- 
bininkų partijos konferencijoj 
Nottinghame bolševikų val
džios atstovas Litvinov pasa
kė : ‘‘Demokratija savo keliu, ’ 
yra geras daiktas, bet jei ji 
eina prieš bolševikų norus, tai 
jie yra pasiryžę vyldnti savo 
pienus neatsižvelgiant nei Į 
Jcą. ” Sovietų Kongrese sau- ‘ 
šio 25, 1918 Lenin apreiškė, 
jog pirmutinis valdžios darbas 
yra tuoj įvykinti diktatorystę 
ir kad visi, kurie tik priešių- ■ 
tusiai valdžiai-, tai privalo 
būt priversti jos klausyti. Ir _ 
jie visokį .kritikavimą su di- / 
dėsniu uolumu gniaužė negu 
cariškoji valdžia.

Lenin ir Trocki nei pirštu 
neprisidėjo prie nuvertimo ca
ro. Bet kaip tik jie atvyko Ru- = 
sijon, tai rado labai toleran
tišką provizijonalę valdžią. 
Tai valdžiai jie ėmė žabangus 
statyti ir galop paėmė valdžią 
į savo rankas. Tuoj įvedė te- ‘ 
roro viešnrūivimą, kas yra 
juodžiausiw?>lapu socijalizmo 
istorijoj.

Rusijos civilizacijos katas
trofa suardė dar vieną socija-- 
lę svajonę. Mes matome, kaip 
tautystės nekentimas, kurs y- 
ra bolševikižmo širdyje, yra 
nublokštas į šalį milžiniška 
srove tautinių aspiracijų; Fi- . 
nai, ukrainiečiai, kazokai, lie^~"T* 
tuviai reikalauja teisės eiti sa
vo keliu ir plėtoti savitą kul- .
turą. Tas nereiškia, kad tarp- • 
tautystė sunaikinama. Ši ka
rė be galo sudrūtys tarptautiŠ- 
kumą. Tuodu daiktu nėra ati
dalinamu. •

Tautystė ir tautiška valsty- • 
bė pakelia žmoguje savęs pa-

Amerikos dirbtuvėj nerasi
įsteigti konstitucijinę gydžiukės, kurios dvasia ir

vertinimas savęs nepakilti} at
statant žydų tautos valstybę.

MOONEY BUS PAKARTAS.

San Francisco/Cak geg.‘ 28. •
— Thomas Mooney, kurs bu
vo apkaltintas sąryšyje su 
bombos metimu į Preparedness ‘ .

__ parudavimą 1916 m., kur iū- ° 
abumį” nei "patogiu 'įlyg,"| užmušta ir 38 sužeista, 9 '

- ’ ’ buvo nuteistas miriop. Kadan- 
Vie_- gi P° teismo buvo į jo reikalą
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Bolševikų pa
tik ardyti, o

parodyta per- 
Jie to visai

i

• •

t

į

daug įsikišimų, tai išpildymas 
buvo-atidėtas. Dabar išnaujo 
nuteistas pakorimui ir bus iš
pildyta bėgyje trijų mėnesių. -

" * * (•
, NEPATENKINTI ’ ‘
Suv. Valstijų geležinkelių. 

administracija gavo nuo.gele1 
žinkelininkų daugybę protestų • ■ 
už- mažą algų pakėlimą. Alex- 
andiria, Va, tarp 300. ir 400 dar
bininkų net sustreikavo.

Franci jos premjeras pabuvo
jęs •kariniame fronte sugrįžo 
Paryžiun, pasitarė su ministe- 
riais ir vėl išvažiavo į frontą.

• Vokiečiai išnaujo pradėjo 
Paryžių bombarduoti toli ne
šančia armota. •

k

Nashua, N.\H. — Po gele
žinkelių tiltu ties Ęarington 
rastą didele bomba ir dąug kL 
tos sprogstančios medžiagos.

Cliicagoj snsigermo pąlk. 
RooseVelt ir eK*pa>?z. Taft. Juo
du šnairavosį iiuo felB nu

* * L- '•
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vimaa kaizeriui yra
ahot Dėbso, ir ^tuščia ™ - r* .,
^iaų ųegu tiiščfa mėginti.tąlka»dobėdospasmus. Beveik

GYVENAMOJI ALGA?

Laikraštyj New York Wox*ld 
Krank P. Walsb rašė:

. ’ “Mes neretai girdime darbi- '. ?■• •• ♦-i • j V / * T t
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? ninku s’ kritikuojant už tai, kad
jie reikalauja dabar pakaktinų 

^algii, idant galėtų žmoniškai 
pragyventi. Darbininkams už 
tai prikaišiojama patriotizmo 
stoka. Butų kvailiausias pat- 

.riot.izmas reikalauti,* ką nors 
mažiau. Dabar mirusieji dar
bininkai niekam nereikalingi, 

y ■ Gyvieji reikalingi.. Juo jie y- 
ra gyvesni, tuo naudingesni 
Dėdei Šamui. • Didžiausias iš- 
našumas gali kilti tik iš žmo
niško.. gyvenimo pačių darbi- 

■ ninku ir jų šeimynų. Gi gy
venamoji alga užtikrins jiems 
tokias sąlygas, kuriose jie 
užsiliks sveikatoje ir komfor
te.

Todėl tai karinis darbininkų 
komitetas - atmetė senas arbi- 
tracijas formulas, kurios dau
giausia susidėjo iš to, kad nu- 
varyti dalyką prie žemiausių 
išlygų, ant kurių darbininkai 
sutiktų. Mes žiūrime į daly
ką visai-iš kitos pusės. 

Mes žiūrime į darbininką ne 
kaipo į kokią prekę, bet kaipo 

», į Amerikos kūną ir kraują.” ’-] 
Autorius šių žodžių yra na

rys karinio darbininkų komi
teto. Jis yra katalikas, gar- 

' ’sUs daktaras ir autorius svar
bių moksliškų veikalų.
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ŽINGSNIS PO ŽINGSNIUI.
i

Lietuvių kalboje apsčiai yra 
priežodžių, rodančių tą teisy
bę, jog kiekvienas augimas tu
ri pereiti per savo laipsnius. 

Sakoma:
- Veršiu nebliovęs, jaučiu ne
baubsi; kiaulių neganęs ponu

, nebūsi ir t. p. .
Taip yra tautos gyvenime, 

taip yra socijaliame besivysty- 
me. Tauta turi eiti per tam 
tikrus ‘ laipsnius. Žengiant 

< žingsnį po žingsniui, eiti gal 
. palengva, bet eiti be'priepuo

lių. —...
• Tauta eidama per tam tik
rus evoliucijos laipsnius, nuo
latai žengs progreso keliu. Gi 
tauta bandydama peržengti 

. kokį nors evoliucijos laipsnį 
• neišvengtinai sutiks katastro

fą, kuri mes ją atgal.
Gyviausią pavyzdį turime

. Rusijoj. Atsirado karštagal
vių besmegenių, kurie ten po 
nuvertimo patvaldiško caro 
užsimanė įvykinti socijalizmą, 
kurio nemislija-bandyti gyve
nime nei apšviesčiąusios tau
tos. Įvyko nematyta pasau
lio istorijoj katastrpfa.

Rusijos katastrofą indomiai 
; nupiešė John Spargo, kurio 

straipsnį šiame numeryje at- 
pasakojame. ‘

Be to tas straipsnis' parodo; 
lietuvių socijalistų nesvietišką 
spangumą.

Jei lietuvių socijalistai per
skaitytų tą straipsnį, ypač ori
ginale, ir suprastų ’ten išdėtą 
teisybę, tai tas straipsnis jiems 
tą padarytų, ką padaro pirmos 
devynios dienos kačiuko, gyve- 

■ nime.
Bet nėra abejonės, kad mū- 

siškiai cicilikai "bevelys likti 
špitriais, negu kvaršinti sau 
galvą. Beto juk jiems reikė
tų 'atsižadėti šuniško lojimo 
ant kapitalizmo, pripažinti 
tautystę ir tt.

. i
v

.nę, tai griaudi klaupti. *A| 
[manau kad Francija ir Belgija 
| taip nekfentėjo kaip Lietuva. 

' I Labai daug galėfia parakti
-|pia musų- gyvenimą Londone, 

faktas tetjįeĮ ttdį priežaičių to W 
ir snptasti

faktą užslėpti.” ’|kas-naki pas inus atsilanko
. Po to rišo, ką patys M mes turim paŲkt

miausieji Socijalistų partijosĮhamus ir viską ir bėgt pasjka- 
vadovai kaip ya minBasai M turim laukt EHąsykke- 
V. DebB rašo apiesocijalistusJ tiirias, Šešias adynas, pakol 
nesunku suprasti dėl ko tokio- žbii9> kad jau savo do-
je des^racijoje ir taip šūkau- vmiėles apdalinę, keliauja sau 

ja p; Grigaitis. Yla lenda iš Rį?0;', x._ r ' ‘ ‘ ,
maišo. Tiek visur jis gyrėsi, Bet ačiū Dievni, kad dar 
tiek jis rašė apie “darbininkų mes gyvi ir sveiki, o toliaus 
klasės” visokias teises, laisvės|wežima? -
it kitokias gėrybės, o tuo tar- Į z Dabar biskį apie save para- 
pu ištikrųjų aikštėn visai kas šygiu. • AŠ ’ gimus ir augus 
kita išeina! , ; ’ j Londone, turiu 18 metų. Lie-

Tad nereikia stebeties, kad tųvoje buvau ir pati išsimoki- 
.lietuviškų “ draugužių ” vadai nau lietuviškai rašyt ir skai- 
kratydąmiesi savo kaizerinių tyt,' tai jei negerai prašiau ne- 
bernų dvasios, kuriojė iki.šio-[palaikykit už blogą.
liai “darbininkiško luomo’* Aš dirbu su savo draugėmis 
reikalus. gynė, * drapsto, savo] prie kareivių drabužių. Labai 
purvais į visus'kitus kur tik [nesmagu tarp svetimtaučių 
gera proga, pasitaiko. Dėltoi dirbti; nekenčia kaip mes lie
tai p, Grigaitis su Co, visokius tuviškai kalbam; sako jūs čia

fiia gadyne kaizerio bernai 
Ypač daug jiį 

pas p. Grigaitį, liepas kitokius 
jo. spalvos žmones.

*** . -T.
Kuomet Suv. Valstijos fak

tiškai stojo į Šią katę su vo
kiečiais, socijalistai visokio 
plauko" ir rūšies pasistatė tuo
met vieniais kaizerio bernais, 
Ir tojų bemavimo nebuvo ga
lo nei darbuose nei žodžiuose: 
Iki Amerikon valdžia nepradė
jo leisti per koiįgresąĮr Jtitas 
iįstatymdavystės įstaigas parė
dymus, kadi apsiginti nuo tų 
kaizerinių bernų, virtusių gy
vais pačios Amerikos viduji
niais priešais, padariusiais 
daug visokios blėdies ir viso
kių nuostolių. < .

Tų įstatų šviesoje ne vien 
socijalistų ‘‘darbeliai,tf bet jų 
žodžiai, išsireiškimai pasirodė 
kriminaliais. Visas socijalistų 
veikimas, jų žygiai, visa jų 
programa ir pozicija anuo tar-r protestus rašo ir kaizerio ber- 
polaikiu užgirta virto anot pa-1nus smerkia ir Amerikai pri- 
čių rimtesnių socijalistų — siegas daro, kad prieš kaize- 
kvailiška ir net savažudingalj pi° bernus kovosiąs iki pas- 
To akyvaizdoje seniausieji so- kutiniosios, gi tais- bernais 
cijalistų partijos vadovai iš- vadina tą visą visuomenę, ku- 
kėlė sumanymą, kad socijalis- ri niekuomet p. Grigaičio ne- 
tai atsižadėtij savo “kvailys- r klausė, nesidavė uždėti ant nau jums nusibodo šitas laiš- 
tės” bent kokiam laikui ir gel-| sav^s socijalistų rankomis kai- kas skaityti. , 
betų savo partijos situaciją. zerinio jungo ir nuolat kovojo Su godone. - .

P. Grigaitis su Co. užgyrė tą prieš socijalistų if kaizerio Marijona Butauckiutč?
sumanymą gelbėti socijalistų vergiją, 
situaciją, ir pats pradėjo tą Djumdžia p. Grigaitis kaip 
gelbėjim© darbą tarpe lietuvis- galėdamas ir kaip išmanyda- 
kų “socijalistų”, kurie iki ka-1mas dalykų stovį, kaip kokį 
klui, jei ne. daugiau, įklimpo miražą — kaizerinių bernų 
savo “revoliucijiniškumu,” baidyklę sudaro iš kitų,, visus 
“demokratiškumu” ir darbi-Į saukia prieš juos kovoti, jpatsl 
ninkiškos klesos teisių gyni- pirmas ton kovon veržiasi, o to 
niu,” bernaudami kaizeriui. rišo “narsumo” ir triukšmo I

Tad, kad nuimti nuo savęs tikslas vienas, būtent: sudrum-j 
tą kaizerinių bernų bent vardą džius visuomenę saMo. jjaties 
Amerikos akyse, p. Grigaitis ‘1 krislelius ’ ’ paslėpti, . bent 
su Co. ėmė kaizerio bernais va- nuo tokių, kuriuos tikisi į- 
dinti tuos visus, kurie nėra iš traukti į savo pasekėjus dėl | 
jo gardelio ir niekuomet jokios lietuvių naudos, kurios ir 
kaizerinės politikos' nevarė, j kaizeris; labai jau laukia, kaip 
Paplūdo jis katalikų veikimo pis pats sakos. _ ...
šmeižtais. Visa gerkle ir vi- ilgai taip mūsų soeijalis- 
sam pasauliui jis šaukia, kad tai dar mulkins tamsuolius, 
štai katalikai — tai kaizerio sunku pasakyti. Tas priklau- 
bernai, kad jų organizacijos s,° pačių žmonių susipra- 
ir jų veikimas tai kaizeriui trmo ir apsvietos. Kad to mui- __
bernauja. Savo šauksmams p. kinimo .galas netoliausias ir I gėryje. 
Grigaitis kaipo “mokslo žmo- kad pamatai nestiprūs, taįtą 7 Z J—ol_
gus,” moka sudaryti iš viso- aiškiai parodo p. Grigaičio Kygos mieste (22 metų) mirė 
kių leidžiamųjų paskalų “do- konvulsijos, protestai, šąuks- [ Sprottau liog. 
kumentus,” padažyti' juos pra- lmab šmeižtai, kuriais stengia- Norint gauti smulkesnių ži- 
manymais ir galutinai savo masi akis dumti ii; tikrus, f ak- • ......................
‘ ‘ draugučius ’ ’ 4tikrinti, kad ne dengti. O tie faktai kaip tik
ie kaizerinieji, ne jie kaizerį irrodo kaip ant. delno,, kad 
ižtarauja, ne jų pozicija “kri- musų tarpe ‘‘socijalistai” tai 
minališka,” bet štai katalikų, kaizerio bernai ir štai dėl ko

P. Grigaitis savo pagamin- Pas P- Grigaitį taip jų daug, 
tais “dokumentais” ir j)rasi-Į J. Žvygas.
manymais taip įprato “įtikri- ~ 
nėti,” “tikrą tiesą” prirodi- ANGLIJOS LIETUVAITĖS 
nėti savo negudriems skaityto- LAIŠKAS,
joms ir klausytojams, kad pats (Eašytas lietaviui 
desperatiškai pradeda tikėta aViakoskiui Amerikoje.) 
tiems visiems melams ir ranei- Tautieti:_J •
ztams, pamiršdamas net tą, Mane draugė EUsė Adoma- 
ką rašo seniausias soeųalistą 6
partijos vadovas E. V. Debs. k d aS jnn£ parašyčiau
Jis sako, kad “ Vokietajos so- ’Ž0(Jelius Tai 
cijąlistai vietoj versti kai-1 Butallokiutg sveikillu Jus 
zeri ir sukilti prieš jįjį, jie- gu Tisoms v(J_
jie davėsi, kad juos kaizeris L kogeriaūsio6 Rities jūsą 
pavartotą nemotame ant Kusi- g tei t eroJ
jos kad sutrynus ten laisvę ir ^sekimo vaiskXSanSstos sa- 
kad pastojus kelią laisvei pas L w 
savę (Vokietijoje). ‘Mes ta- . ksate.
kejome” rašo tas pats Debs, P j * laisyS ng kai 
“kad didis soęial-demokratąk a§ d K 
judėjimas toje salyje stos ko- » įJAmeriką; įtariu gimi- 
von uz laisvę, bet Vokietajos Lf ir tenai. 5
social-demokratai nepadare to * t £ dar-
ir neketina padaryti?’ Jei aš gal6.
paprastieji darbininkai ir įsei- .įau j ’Ligtu 6JŪS
-n^ kad padarius pnes kaize- kad( Amerikoje mef-
Maus Debs, tai ją%adovm’’ ^Paa ■ ’’ *
užgazdyti liepia jiems ^mesti .^ur eisi važiuo;
sukilimą, kad ją. ne^usaudy-1.-mergillos. prie “busy” . 
fcJTO. pau? -d.^gai1 S001Ja' “treiną,” “fermą” ir prie 
hstm“ - “zyensko kaizenodarbo pinniau
samdyta kareiviai.”; Vokieti- dirbo. Sako, kita-
JOS žmones, pnskaitant soei- L, mgnes^ merginBS
jahstus su keliais tik įsemi- ie valdž?a darbo j 
mais anot Dėbso ne tik .ką at- 
sisako numesti. kaizerio jungą j Merginos turi kareiviškas 
nuo savęs, bet jie pasiduoda, drapanas nešioti, “khaki” ar- 
kad juos pavartotą, užtvirtini- ba „Na Blue” ir, žinoma, 
mui junge ant Ją kaimyną. i ne keli-
Bergzdzias esą dalykas, aiški- Lg ]taip vyrą'.' - 
na.D.^8’. soc»al-dera<>totas Pas mus į Londoną atkelia- 
teisinti ilgiaus. Socijąlistą bėr-lT0 trys belaisviai iš Lietuvos 

ir vergiškas parsiJu-l ir kaip jie pasakojo apie Tėvy-

LOJALIŠKUMO. DIENA.

Official Bulletin paskelbė 
prez. Wilsonui prašymą nuo 23 
-Amerikos tautų paskirti liepos 
4 d. lojališkumo diena. Įvai
rus atstovai tų tautų yra pa
sirašę po tuo prašymu. Nuo 
.lietuvių yra pasirašęs Lietu
viu Informacijos biuro vedėjas 
p. Česnulis.

CENTINIAI LEIDINĖLIAI.

“Darbininkas” nuolatai sten
gėsi išleisti pigių visiems su
prantamų knygelių ir kartu vi
siems suprantamoje ir dailioje 
kalboje parašytų. Tie leidiniu: 
būdavo po 5c. ir 10c.

Dabar įsimanėme išleisti net 
centinių leidinėlių.

Šituose leidinėliuose gvilde
nama gyvinusieji darbininko 
reikalai. Išgvildenta šie klau
simai:

1. Darbininko apsaugojimas.
2. Streikas.
3. Lietuviai darbininkai, vie- 

nykimės.
4. Pinigas.
Jų išleidome labai daug. Jie 

turi pasklisti tarpe visų Ame
rikos lietuvių darbininkų. 
Kiekvienas darbininkas juos 
turi perskaiiyti, apsvarstyti ir 
su kitais savo broliais darbi
ninkais apkalbėti.

Visi jų įsigavę, perskaitę ir 
apsvarstę, privalo pasilaikyti 
ir prie progos išnaujo perskai
tyti. Geri, rimti, raštai rei
kia po keletu kartų perskaity
ti.

Leidinėliai yra po 4 pusla
piukus ir kainuoja tik po lc. 
Tik “Darbininko apsaugoji
mas’* yra 8 puslapiukų ir kai
nuoja 2c. Todėl visi keturi 
leidinėliai kainuoja 5c.

Darbininkų prieteliai priva
lo jų, parsitraukti daug, po ke
letą šimtų ir išplatinti tarpe 
darbininkų. Bet ypač LDS. 
kuopų nariai privalo susipa
žinti su tais leidinėliais ir pri
valo juosius kuolabiausia pa
skleisti.

• i*
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JAU GALIMA GAUTI 

GRAŽŲ LEIDINĮ 
“ŽINYNĄ S.”

Jį išleido Amerikos Lietuvių 
Kunigų Sąjunga. Leidinis la
bai turiningas. ’Apart visokios 
rūšies rimtų, naudingų įdo
mių straipsnių, parašytų ga
besniųjų mūsų rašytojų “Žiny
nas” duoda daug gražios me- 
degos lie.tuvių istorijai Ameri
koje. Labai įvairus informa
cijos skyrius. “Žinynas4’ yra. 
naudinga knyga ne vien dva
riškiems, bet ir šiaip jau žmo- 
.nėmsi -“Žinynas” apima apie 
30(J puslapių smuulkios spau
das. Kaina $1.75? “Žinyno** 
išleista egzempliorių nedau- 
giausia. Meldžiame ypač ku
nigus pasiskubinti su užsaky
mais. Agentams, nuleidžiama 
40 nuoš. Sū “Žinyno” reika
lais kreipties reikia, šiuo adre
su:

užaugę ir lietuviškai kalbat. 
Negali suprasti kodėl mes tai$ 
už savo tautę, stojame. Bet 
mums ramu, kaip tarp savųjų 
einam, pamirštam savo var
gus.

Bus gana rašyti, ba aš ma-

LIETUVIŲ BELAISVIŲ 
MIRUSIŲ VOKIETIJOJ 

. SĄRAŠAS Nr. 2.
1. Buivydas Stasys, Jampo- 

lio m., Šiaulių aps.,- Kauno 
gub., mirė Sprottau liog.

2. Janelionis Ignas, 31 metų, 
kilęs iš Sėdošių, Kauno gub., 
mirė Vandenburgo įiog.

3. Kėkštą Alfonsas, kapito
nas, iš Tverečo m., Švenčio
nių aps., Vilniaus gūb., mirė

I Hannover’o lazar.
4. Kronas Karolis mirė Zo-

ssen liog. ,-w • ... -j
5. Pilka Simeonas, gimęs 

Petrapilyje,- mirė GuStrovr’p 
liogeryje.

6. Vaišvila Jurgis (gal Je- 
ronymas) mirė Lamsdorf’o lio-

»

I 7. Žūtis Eduardas, gimęs

.i

nių, galima kreipties sekančiu 
adresu:
Liet. Centro K-to Įgaliotinis 

Kopenhagoj 
Box 214 

Copenhagen Denmark. I

*
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Kaizeriui keistą proklemaci- 
ją išleidus, kad jis esą Lietu
vą nepriklausoma pripažįstąs, 
bot sykiu iŠ Lietuvos paramos 
laukiąs 4— Amerikos spaudą 
kaizerio nelemtą .žygį gerokai 
apibudino. Visa spauda kai
zerio ir Vokietijos veidmainy- 
bę pažymėjo, šalį išvogęs, iš
dėliojęs, kaizeris nori, kad Lie
tuva ant savo suvargusių pe- 
Čių Vokietijos kares naštos dar 
pasiimtų. . •. - .

Spąudintu žodžiu kaizeriui 
ir Vokietijai kailį iškaršusį lai-* 
kraštija‘lietuviams simpatijos 
ir užuojautos reiškė, Drąsino 
kovoje su vokišku grobto. 
Dėl Lietuvos vargų ir jai sim
patijos ar dėl kitų dalykų A- 

,menkos spauda nieko nesakė 
prieš tuos Lietuvos- žmones, 
kurie, šiaip ar taip imsi, vo
kiečių’ politikai palankumo, 
nors kieto pobūdžio parodė.

Dąbar reikės nemaža nu
kentėti, aukos panešti, kad 
padarytas “sutartis” panaiki
nus, kadi kaizerio ij* Vokieti
jos neprašytos “prietelystės” 
atsikračius. Su alijantų pa- 
gelba tai btrs galima atsiekti.

Bet grįžkime ’ prie spaudos, 
čia kalbėsime tik apie redakci- 
jinius straipsnius.

New York World už gegužio 
15 d. dėl kaizerio Lietuvos 
‘ ‘ nepriklausomybės. ’ ’ pripaži
nimo nemažai sarkazmo išlie
ja, antgalviu “Liuosa už Vo
kietiją kovoti!”' Tokia -mat 
kaizerio ‘ ‘ nepriklausomybė ’ ’ 
Lietuvai suteikta. Tik tas lai
kraštis lenkų ir rusų informa
cijas-teturi, kad apie Suvalkų^ 
ir Gardino .gub. lietuviškumą 
abejoja. Esą lenkai jas dispu
tuoja.

New York Times už geg. 15 
d. Amerikos Lietuvių Tarybos

stijo, jos turtą plėšė, kaip , tik 
Lietuvon koją ’inkėlė. Vigas 
tas turtas lengvinęs vokiečių' 
karinę naštą. Jei pirmą spė
ka iŠ Lietuvęs gėrybes ėmė, 
tSi bent žmbnių nž kaizeri ko- • 
votį nevertė. Dabar po liuo- 
savjnio pretekstu greičiausia 
žmones^į armiją srekrutuoja, 
ne*ūž Lietūvo sląiąvę kovotu 
bet kąizerį gelbėti. Išganymą 
Lietuvai mato alijantų perga
lėje. '

New YorkS Commercial iš 
Rusijos, Rumunijos, Lietuvos 
ir Ukrainos pavyzdžio išveda, 
kadi nebus pasauliui saugumo, 
kol vokiškoji imperija gyvuos, 
su kaizerių priešakyje.

Worcester Telegram, taip-gi 
ir Sprįngfield,- (Mass.) Union 
išrodinėja vokiečių žemumą 
pripažįstant Lietuvos neprik
lausomybę sykiu reikalauti at
lyginimo ir kaip “Worcester 
Telegram” pažymi, siu nauja 
“nepriklausomybe*’ Lietuvą į 
dideliausį skurdą stumti.

Chięago Examiiier pažymi, . 
kadi dabar, kuųmet Lietuva iš
vydo, ką vokiškas .“liuosavi- 
mas” reiškia, ji suprato, kad 
lietuvių liltimas su alijantų li
kimu angštai susirišę. Sako, 
tai dar vienas pavyzdis, kaip 
Vokietija stengiasi pasaulį pa
sivergti.’ ' j

New York Herald ir New 
York Tribūne 17 ir 191 geg. dd. 
indėjo po eidtorialą, dikčiąi 
pašiepiant kaizerio skirstymus 
karaliais vokiškus didikus. 
Mat atėjo žinių, kad kaizeris 
nužiūrėjęs karalius Lietuvai, 
Latvijai, Estonijai ir Lenki
jai.

Boston Herald ir Boston 
Transkript dėl nuotikių Lietu
voje rašo ilgūs editorialus apie 
Rusiją, neaiškiai Lietuvą su 

mintin išvadžioja, kaip kaize-1 pastaraja sujungiant. • Tiedu 
ris rengiasi karės naštą ant laikraščiu kitų laikraščių, ne- 
Lietuvos užkrauti, Lietuvos pasekė,-kurie Lietuvą iš Len.- 
vyrais savo karinę mašineriją kijos, iš Rusijos išskiria. E- 
stiprinti. Tai pasekmė “su- sama mat dar laikraščių, ku- 
tarčiųper tafkorderybas,” pa- rie Lietuvą su Rusija jungi, 
rodančių, kaip Vokietija tai- Bet tokių nedaugiaųsia. 
ką supranta. . žinios ir straipsniai.

New York Globė iš Lietuvos Nesenai iš Amsterdamo, Ho- 
likimo mato pradžią to, kas landijoj, vėl žinia atskrido, 
būtų su pasauliu, jei Vokietija kad dikčiai kalbų vaikšeįoja- 
liuosas rankas turėtų. Lietu- ma apie Saksonijos Kunigaik-' 
vos pavyzdį paėmęs aiškiai iš- ščio Lietuvos karaliumi pada- 
parodo, kaip pasaulis būt pa- rymą. Buvo ‘taipgi pranešta, 
vergtas. Kaltina Trockį ir Le- kad Berlino Vonvaerts net pa- 
niną dėl dabartinio Lietuvos stebėjęs, buk Vokietijoj pešty- 
padėjimo. . nes iškilti, gali- dėl karališkų

Buffalo (N. Y.) Ežpress už sestų varžymosi. Kandidatų 
geg. 16 d. Lietuvos pavyzdžiu į karalius esą labai daug, o sos- 
kalba apie užkariautųjų liki- tų vos keli.' 
mą. Lietuva vokiečių pripa- Chicago Jotiniai pradėjo 
žįstamą nepriklausoma, bet tu- “instollmentais” talpinti “Do 
ri duoti kaizeriui vyrų. you feel the draft?” knygutę.

Rochester (N. Y.) Times sa- Pasirašo p. J. Martin; bet in- 
m, kad Lietuva turi dabar trodukcijoj save aprašo ne kas 
melstis apsaugojimo nuo drau- kitas, kaip, p. Ą. Martus, gra- 
gų,'kokios rūšies Vokietija žiai ar Negražiai kito leidinį 
pasirodė. Pažymi, kad lietu- iškopijavęs. 
viai vargu sutiks Vokietijos į- New York Evening Mail už 
nagiu būti. ’ geg. 16 d. liulėjo ilgoką straip-

Scranton (Pa.) Times antilsnį apie lietuvius. Svetozar 
galviu “Lietuva pajungiama” Tonžoroff pagamintą. Jis . 
nurodo apie Vokietijos “liuo- straipsnyje nurodo, kad lietu- 
savimo” pasekmes: Lietuva viams nepriklausomybė taip 
turi Vokietijos kamandų klau- brangi pasidarė, jog vokiečiai 
syti. tai išnaudoti pasiryąo. Prokla-

Philadelphia (Pa.) Inąuirei macijose, Vokietijos valdžia 
sarkastiškas antgąlvis “Laįs- visur pabriežia, kadi Lietuva 
vai Lietuvai Džiuginanti Pri. yra nepriklausoma.’ Bet lyg 
vilegija” t. y. duoti vyrus kiek tikrenybėje nepriklauso- 
kaizerio kariuomenei, apibudf- ma, rado taį;-kad Vokietijai 
ha visą ilgoką strąipsnį. . Jis nesama ’ Lietuvos rubežių ir • 
negali išsiaiškinti, kaip Lietu-[kad vokiečiai tokias. Lietuvoj • 
vos Seimas (Landsrat, kaip i aplinkybes tveria, jog tėn šei- 
vokiečiai vadina) galėjęs Vo-1 myninkais ir šalies išnaudoto- 
kietijos paramos: prašyti, kaip I jais lieka. . -
kaizeris, savo proklamacijoj New York American už geg. . 
pažymi. Išveda, kadi Seimą 19 & talpino satyros straipsnį, 
sudarė* vokiečiams palankusIkaip geraširdis, kaįzeris lietu- 
žmonęs. . . Įvius ar kitus liuosuoja. Nuo .

“Lietuviai įnirti šaukiami*’ nepriklausomybės pripažinimo 
sako Buffalo (N. Y.) Courier. j pradejęs, uždeda kontribuci- 
Toki tai prasmė Lietuvos lais- jas^ pasodina karalių, užsisako 
ves^pripažinimo iš Vokietijos I kariuoĮuenės, rekvizuoją gy- 
pnses.. Tai rodo Vokietijos už- Ivulius, javus, ha, ir kitokias 
kariavimo pienus, nės- kaize- pmalones*’ teikia — ir vis ’ 
ris prądedąš šeimynihkauti Lietuvą nepriklausoma vadin
iais vo j Lietuvoj.” - /damas. .

Newark (N J.)-News, apie Laikraščiuose tiek Žinių, 
Vokietijos karinės naštos pa- straipsnių apie Lietuvą ir lie- 
lengvihiiną kalbant, pažymi,įtarius, ką< risų aė^rokuosu * 
kad Lietuva jau seaąi Vokie- Pažymime Čia tik svarbesniuo- < 
Čių armijos Lietuvą vogė, pu- ' siuB. Liet. Informacijos. Biuras.. u
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ŽINYNAS,”
242 W. Broadway.

So. Boston,'Mass.
t k

‘ Užimtose vietose. Italijoj vo
kiečiai iš bažnyčių ima varpus 
ir atkasinėja kapinėse grabus 
ir iš jų cinko pamušalą. Žiųo- 
nes, kurie prieš tai protestavo 
buvo sušaudomi.
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^True tranilatlon flled. wttii the po«t- 
majiter at BoBton, ŪaM on May 27, 
1918, as reąnired by the act of October 
6,1917. " 't

Kazųkaitis, puikiai veikalą ąt- p-—------y--—g vaidino. Tolinąs vaidinti 

Kas girdėti lietuvių kaloiiąose.-|te^įls^S?<S 
į r ‘ i Inoj L. yžfvaitienė,

Švedas P.__Žvinekaitis ir
pje AL Miliutė.. Getai atvai
dino. Toliaus gekėdekiam’aci- 

I jos ir Mainos. Deklemavo E. 
!—Živaičiute.- L. Vyčią 80 kp.

. BROOKLYN, N. Y.
' Gegužio 25 d., A. L. R. K.' 

Mot. Są-gos 29 kp. statė sce
noje kelis mažus veikalėlius. 
“Guminiai batai” gana gerai 
pavyko.* Lošėjai savo užduo
tis pusėtinai atliko, ypač va- 

■' gps labai puikiai nudavė. Vie
na Ūš merginą ir-gi puikiai lo- 

ypač kuomet apsirengė vy- 
rą drapanomis, tai tuomet 
daug drąsos ir didvyriškumo 
parodei »

* ■<i Jaunikyje ”nors lošėjai sa
vo roles ir gerai buvo išmokę, 

” bet ne kaip pavyko. Priežas- 
. iis bene tame, kad “Jauni

ais” pasiėmęs Raseinią Mag- 
*des balsą moteriškai kvekštė, 
-kur reikėjo mandagaus jauni-'

SPRING VALLEY, ILL.

Visuotinaslietuvią 
«n«irinkimiU

n ... r .... . . .
- Geg. 19■< š. m. čionai įvy- hboras/po vadovyste -A. Ži- 

ko V. L. Susirinkimas, dėl ap- l vaičio padainavo — Mergelę 
tarimo kas-link protesto p^š-Įmano,” “Saulelė.nusileido,” 
kaizerio biąurius pasielgimus H ‘per girią girelę, ” ir Lietuvoj 
su mūsą brangia tėvyne.’ > Himną. Dainelės tąip-gi gra- 

Į susirinkimą atvyko dele-| Žiai padainuota. Žodžiu ga
gatą iš.įvairią sriOvią ir dr^ją. kant vakaras buvo gražus, 
Susirinkimo vedėjas išrinktas ' " ".......
p. St. Daunoras, kuris pradė- 
diamas vesti susirinkimą, pa
aiškino, kad nebūtą tuščią įne
šimą, bei bereikalingą ginčą. 
Bet kur tau, tuojau vienas so
čijalisfas atsistojo ir pradėjo 
kalbėti, girdi kad jau mūsą 
tėvynė yra- po kaizeriu ir tt... 
Gvazdikas • davė inešimą, kad

* 3do balsu kalbėti ir taip grei- būtą . perskaitytas protestas, j veikiai'Gal leidžia brangą lai
tai viską krūvon sugrūdo, kad Kuris liko perskaitytas angliš-.[ ką vėjais, nieko neveikdami, 

, vargiai, kas iš publikos kokį koje ir lietuviškoje kalbose, 
įžodį galėjo suprasti. Tik p-lė Bet mūšą tautos priešai nes 
Abraičiutė savo rolę gerai at- žiūrint ant to visko, ėmė kelti 
liko, , aiškiai kalbėjo ir gana Į didžiausią^errnyderį, jau dabar 
puikiai nudavė. -Pertraukoje jie nebe apie protestą pradėjo

žmonės užganėdinti išsiskirstė. 
Tik vienas nesmagus dalykas, 
kad prie Vyčią mažas jaunimo 
būrelis tepriklauso. Choras 
susideda vos tik iš 14 ypatą, 
ar tik tiek St. Louis’e randasi 
jaunimo j Galima'tikrai saky
ti, galėtą chore dalyvauti ne 
mažiau 50 dainininką. Net ge
da,- ką-gi St. Louis’o jaunimas

. Į nesidarbuodami. O gal tame 
kalti patys' Vyčiai, kad nesi
stengia sukviesti, prikalbinti. ' 

Kazio Brolis.

p-le Daniniutė pasakė prakal- kalbėti, bet klerikalai jiems . . WORCESTER MASS.
■ bėlę. Ji aiškino moterą reika- ant liežuvio atsitūpė. Mąty-

lus ir svarbą jąjįj organizaci- darni, kad gerą * tėvynainių |.
Jos. Tik kalbėjo labai nedrą- prisirinko ir jie negaus vir-

• fiiai. < šaus, tai nabagai nežinodami
Na, pabaigus lošimą dar at- lanį-

sirado koks tai iš Marijampo- Nes mate kad bolševikams ne-
■ lęs atvažiavęs žydelis. Jis ra eionak vietos (W buvo apie

. “kad pradėjo savo vargus ir ne- pel1. * 
z laimes pasakoti, tai nuobodu 1

ir klausytis. . ' tainę, ramybė užviešpatavo ir
Žmonių buvo prisirinkę pu- P.o tnimpo ^varstymo nutarta

sėtinas* būrelis Yra viltis rmktl Parasus nuo lietuvių, 
‘ kad'sąjungifetės turės kiek pel- kalp0 tvirt« protest!t prles kaI’ 
. nn - zerj.

1 Bravo Spring-Valliečiai tė-
-’Beje, patartina merginoms vynainiai, kad darbuojatės dėl
-einant ant pagrindą 1 - - T ’ ■
kus g^tai pasisegti,

• pamestą, kaip šiame 
beveik kad atsitiko.

> •

andaro- ęavo tėvynės Lietuvos,' tas jū- 
kad ne- są darbas nenueis perniek, bet 
veikale atneš gražiausius 'ir didžiau

sius vaisius.
Milda O jūs mūsą broliai socijalis- 

‘ tai 'bei tautos priešai nemi'sly- 
kit, kad jūsą toks pasielgimas 

‘ • atneš tautai naudą. N'ęl Mes
WATERBURY, CONN. aiškiai matome kad jūs esate 

I kaizerio šnipai ir jūsą visi vei- 
Drama virto tikriausia kimai yra prieš tautą ir už kai- 

komediją. zerį.
• -Gegužio 23 du š. m-. “Auš- Pie>’e apsaugok mus nuo pa

ros” dr-ja statė scenoje “Mir- našią sutvėrimą.
ga.” —Žinoma, paskirtoj va- Julius J^Ciceroms
landoj neprasidėjo. Kai pub- ATr-Dn-Kr”rvtiTn
lika pradėjo nerimauti, tai štai I AKRON, OHIO
pasirodė ant estrados vaikinas

Į z

i
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I ’ Gegužio 16 d. Pilu. BĮ. Suš- 
-I mo 25 kp. laike savo mėnesinį 
siisirinkimą šv. Kazimiero baž
nytinėje salėje. Vienbalsiai nu
tarė paaukuoti 25 dol. dėl šv. 
Kazimiero vienuolyno Chica- 
goj. .

’ AVorcester’io Piln. BĮ. Sus. 
Socijalistams apleidus sve-1 šaka turi gerą būrelį išmintin

gu, blaivią narių.
Kitas svarbus nutarimas 

AVorcester’io blaiv. tai yra su
daryti Lietuvią K-tą dėl par
davinėjimo ' “ AVar Savirig
Stamps/’ ką užmanė pirminin
kas.

Blaivininkas.

*•

Gegužio 18' d. parapija šv. 
su apgarsinimu ir prašo atlei-1 Petro Apaštalo surehgė dide- 

. duno jei kas būsią negerai, lį balių. Kadangi tą dieną 
Girdi reikalingi drabužiai ne- buvo*labai šilta tai ir publikos 
prisiųsti iš New Yorko. .. teatsilankė ne daugiausia. Bet 

Prasideda lošimas. Išeina esant gerai tvarkai kurių vedė 
Mirga išskėtusi rankas šauk- gaspadorms Ą Oleknavicia 
dama Bilginą. Žiūriu jokio P*1™ ’iko apie $45.00. Pel- 
vaidinimo nėra,'o tik pasako- P“ buJ°r P“?PW ^ai. 
ja ' Kazio Puidos parašytos LLalke baįaus buvo 
dramos žodžius. Nieko dau- krasa' Daugiausia atvirumų 
glaus nebuvo kaip paprastas Sa_™ Poma M. Holish. Lai- 
pasikalbėjimas. Veik visi lo- P^a^ya“*

' Sėjai , buvo netašyti kuolai, ^a?*-' do/aną Savie- 
Cfimbutas-gi - J. Šatulo vi. kiute. laimėjo gražią dezut? su

• siškai pagadino žiūrėtojų sko- '^odelių ir trecią dovaną 
nj, kuomet pametė savo “gal- Jaunojo ponia aivetskiene 
vą.” Turėjo žilus ilgus plau-“Laisvėn bežengiant,” 
kus. Imant kepurę, numovė |'!url ?PT“ 
ir peruką ir kaip tai nenupuo- buvusl b^ 11 ^ofo 1918 m. 
lė žemėn,, bet pasiliko ant y.18?, dovanom labai uzgane- 
kupros kaboti. Kada pajuto, ^“di. 19>,Geįpizio buvo mi
tai pradėjo ieškoti ant žemės, tinSas naujos dr-jos sv. .Ste
bėt niekur nematė. Čia jau pa- mslavo.. Pnsirase 6 nauji na- 
sidarė baisi komedija, publiką 
juokės, voliojosi net apsiaša-. 
rojusi nūo juoko ir išėjo be

"“galvos.”

• Kiek man teko patirti, tai 
A. Vilkauskas ant repeticiją 

.ateidavęs daugiausia įgirtas; 
jeigu tas teisybė, tai nereikia 
nei tikėtis kogeriaūs. “Auš
ros” dr-ja kadaisia buvo gera, 

. bet dabar ’jau sulaisvamanėjo 
ir pradeda vadovauti tokie' 
karčemų lankytojai laisvama
niai, kaip Šiug—is ir Co.

- ir dr-ją išvedė iš kelio. Dabar 
daugiausia eina išvien su cici- 
Jikais ir laisvamanišku Vilijos 
choru. Gėda priklausyti prie 
tokios* draugijos katalikiškam 
jaunimui. Doram jaunimui y- 

, ra čia Vyčiai, prie ją galima 
puikiai išsilavinti geresniuose 

1 dalykuose, negu prie tokią 
laisvamanių!

^KLAUSIMAS — Aš manau 
pasiskirtu sau mokslo šaką 
“Mainų inžinierystę. ” Kaip 
tai: vario, anglies, aukso ir tt 
Tai meldžiu paaiškinti kur 
galima,įstoti į šį mokslą ir 
kiek gali lėšuoti.

B. 0.
AVorcester, Mass.

PAAIŠKINIMAS — Gal būt 
Tamstai patogu būtą įstoti į 
Michigan College of Minės, 
Houghton, Mieli. Tai valsti
jos įstaiga ir spėjame; kad ne
brangiai ten atseitų. Bet vis- 
vien šiais laikais neapseisi be 
kokią $400 metuose ir tokiame 
nedideliame mieste. Parsi. 
trauk katalogą iš tos mokyk-

K

[ faktus atsižvelgia,• * jis suside
rina su faktais^ o nesipučia 

[ prieš malūnus. Ypačiai komei- 
epiniuose /rateliuose radau 

< | draugišką priėmimą ir abieją

vimą5 Grey norėjo. iŠparodyti I galiŪ ekonominius interesus 
savo gerą į mus valią, bet jis I pagerinti pastangas patėmi- 
taip-gi buvO- užsiinteresavęs Į jmi.*** . Greitai po savo atva- 
mūsfl kolicmijas praplėsti, nesžiavunm (Anglijon) įsitikinau, 
anglą idija.buto voMečią be-F^ Jįojnažiausia bijotis
augančią spėką nuo Šiaurės ju-4^tūrime, tai anglą atakos, ar. 
rią ir vakarinės Europos nm anglą paramos . svetimai ataJ 
-kjeipti į atvirą okeaną ir Afri- Į kai, bet kad Anglija* visose 
kąr ‘Mes nemurmame dėl Vo- aplinkybėse Prancūziją 'gi- 
kietijos kolonialės ekspanzi- »a.*** ^ad nesustojau 
jos,’ kabineto narys man paša- mirodinėjęs,. kad, kaipo ko- * 
kėŽ Originaliai Didžioji Bri-1 mereijine tauta, Anglija mil- 
tąnija-į sutartį taip-gi Kongo žiniškai .nukentės .kiekvienoj 
inimti; proponavo. t Tai būt | karėj tarjk ^ Europos valstybią 
mums suteikę teises pirm ki
tą pirktis ir progos ekonomi
niai įsibriauti. Viąnok mes šį 

pasiūlijimą atmetėme, nežiū
rint Belgijos jautrumo.*** Bri- 
ttą valdžios nuoširdumas, 'jos 
pastangose mūsą teises pa

gerbti, parodomas faktu, kad 
Grey, dar-gi pirm negu sutar
tis buvo užbaigta ir pąsirašy-1 
ta,' pastebėjo mums, kad tūli 
brittai nori investuoti kapitalą 
j teritorijas, naująja sutartimi -TTn-
mums skirtas, ir ieško tameĮ ••m™??°
reikale brittą. paramos. Tai jis 
padarė su pastaba, kad kai- 
barni užmanymai ineina į mu- [ vice-pirm. f. Rudokas, 21 Lathrop st. 
są interesą sferą. ”

Brittą nuolaidos Mažojoj 
Azijoj.

Princas Lichnowsky tęsia: 
“Tuo pačiu laiku aš vedžiau 
derybas dėl taip 1 vadinamos 
Bagdado sutarties.*** Tikruo
ju tos sutarties tikslu buvo pa
dalinti Mažąją Aziją į interesą 
sferas, nors tokr išsireiškimas 
atsargiai buvo vengiamas dėl 

Sultono teisią domon ėmimo. 
Sir Edward; Grey vienok at- 
kartotinai užreiškė, kad jokią 
su Prancūzija ir Rusija sutar- 
čiąj tikslu Mažąją Aziją p 
linti, padaryta nebuvo.

“Po to, kaip gauta atstovo, 
Hanki Paša asmenyje^ pagel

ba, visi ekonominiai klausimai 
su vokiečią užmanymais su
jungti, pamatiniai suderinti 
buvo sulyg Deutsche Bank no
rą. Svarbiausia nuolaida, ku
rią man asmeniai Sir Edircard 
Grey padarė, buvo gelžkelio 
“Lordas Grey tarybas vedė!iki Basra prailginimas, nes 
su. atodaira, ramumu ir taktu, šis punktas buvo man apleis- 
Kur tik iškildavo pavojus tas, pirmenybę suteikiant sū- 

klausimui susipainioti, jis-su- jungimui su Aleksandretts. 
tarties formulą taip sudiaryda- Bagdadas-prieš tai galinį gelž- 
vo, kuri visuomet priimtina kelio punktą reiškė. Tarptau- 

būdavo. Jo asmuo konferen- tinė komisija turėjo rūpintis 
Į cijos visą narią vienodą pasi- Shatt-ęl-Arab navigacija. Mes 

tikėjimą turėdavo# Dar sykį taip-gi uosto prie Basros pas
ines laimingai išėjome iš dažno tatymo dalį turėjome ir apturė- 
pajėgą bandymo, kas yra mū- jome teisią prie upės Tigro na
šą užrubežinei politikai cha- vigacijos, kas pirma Lynch 
rakteringa. Rusija buvo pri-. firmos monopolija buvo. Su* 
versta ant - kiekvieno punkto lyg šios sutarties visa Mesopo-1 

 

nusileisti, taip kad ji niekad tamia iki-Basra inėjo į mūsąj 
nebuvo pozicijoj-Serbijos am-1 itneresą sferą, lyg tiek, lyg 
bicijas paskatinti. Albanija kiek tas neįsibriatu į. pirmes- 
buvo sudaryta, kaipo Austri- nes brittą teises, kaip Tigris 
J jos vassalinė valstybė ir Serbi- navigacijos ir Wilcox drėgni- 
i[ja nuo jūrią atstumta. Kon- nimo intaisos ir visos Bagda- 
t ferėneįjos pasekmė tai-gi buvo do-Anatolijos gelžkelio terito- 
rusą susipratimo naujas paže-Į rijos atsitikimuose.” 
p1*11*11138’ Į Brittai nepavydus.

Brittą nuolaidos Afrikoje. A x-. Anglai “nepatogiai” jaute-
Panąšiai, kuomet .Vokietija si, sako princas Lichnovsky, 

ieškojo nuolaidą portugalą ko- dėl dikto Vokiečią laivyno pa- 
lionijose Afrikoje,* -Anglija, sididinimo. Vienok jis sutiri- 
kaipo Portugalijos interesą Af- ka, kad ‘ ‘ Anglija nebūt kardo 
rikoje globėja, pagelbėjo Vo- ėmusis nė kiek negreičiau dėl 
kietijai išgauti visa, ką tik. ji musą laivyno, kaip iš mūsą 
norėjo. ‘‘Britą valdžios pa- pirklybos priežasties, kuri būk 
tenkinimo žadiančiam atsineši- jos pavydą sukėlusi ir galų ga- 
inui pasidekojąnt,” rašoprin-lle karę į priešakį Išstūmė.*** 
cas Lichnowsky, “man pasise- Kalba apie anglą pirklybinį 
kė naujai sutarčiai duoti for- pavydą, apie ką taip daug 
mą, kuri pilnai su mūsą norais pas mus girdima, yra ant nė- 
ir interesais -sutiko. Visa An- teisingo aplinkybią sprendimo 
gola iki 20 ilgumos laipsnio pamatuota. ‘ Po septyniosde- 
buvo mums priskirta, taip kad šimtu metą karės ir dešimtme- 
mes Kongo plotus iš pietą pu- čiais po to Vokietijos augi- 
sės pasiekėme; ir mes gavpme mas, kaipo pirklybinės galy- 
btangintinas San Thome ir bes, ištikrąją brittą pirkly- 
Principe salas, kurios yra į bal pavojumi grasė, kurią in- 
šiaūrę nuo-ekvatoriaus ir per dustrijos ir eksportuojančios 
tai išties’ į prancūzą intekmės I įstaigos-lyginai kokia monopo- 
sferą inėina — faktas, kuris | Ii ja, džiaugėsi, Bet besididi- 
mano prancūzą kolegą privedė Į nanfi pirklyba su Vokietija, 
prie gyvos,"bet bevaisės kontr-Jkuri geriausiu kostumeriu
-reprezentacijos. Toliaus, mes Į skaitėsi, padarė tai, kad Ang- 
gayome šiaurinę Mozambiko pijai pasidarė noretina su be
dalį, iš Likūngo rubežią pa- riausiu kostumeriu ir biznio 
darant. draugu geruose santikiuose pa-

“ Brittų valdžia rodė didžiau-^silikti ir laipsniškai su Įeitais 
sį mūsą interęsams pasitama- išrokavimais sutapo. Brittas į -

- ' 'te

los. Bet reikia žinoti, Jog Į ją 
nepastosi be įeroprisirengi
mo,high school kui»o nepabai- 
gęa— ' . :

i " o " ’

KLAUSIMAS — 1> Ką tai 
reiškia lietuvią vėliavos spal
vos — žalia, balta ir raudona!į 

fr seimvėj lietelį Committe ori
tokių vėliavą J 2) Jei Lietuva nublic inforrnrtion.' 
dabar gautą pilną nepngulmy-1 . „• j. -
bę, tai ar liktą dvarponiai, BHttą nuolaidos Balkanuose,^ 
kurie musą senelius lupo, ar i 
ją žemės žmonėms butą pada- Kad šitas Anglijos politikos 
lintoš! Meldžiu paaiškinti! apskelbimas nėra gryna^irė-

• ' A. V. pensija, princas Lichnowsky
New Britain, Conn. priparodė ilgokame atpasako-
ri’/AiTaiTTATTtf AG n a_ 3^ derybas, dėl Balka- 

1) Axn. |pų karės fr Albanijosįsteigimo 
Lietuvą t Visuotinas Seimas įgusias. «Kargs pradžioje,” 
New Jorke tokią vėliavą už- sako - «mes (Vokietija) ant 
g^eirMcmbūsvart^awA-atmetėme  ̂Francūzi- 
menkos lietuvią iki Lietuvos Saldžios pasiūlijimą prįsL 
valdzm nauną priims. Jei mu- prįe valstybių paskelbimo 
SŲ tėvynė paliks, tą pat vėlia-1 jįggįiateresaoti ir nestoti nė 
vą; tai ji ir čia liks. Tos spal- vĮen0I1 pUSgn/’ jg antros pu- 
vosi yra tautiškos. Prisižiūra-• Lgg apie Lordą .Grey jis sako: 
ję i kandies dailę j matome to- “jg paį pradžią brittą vaisty
ki spalvą suderinimą. .Senovėj

« J » 1 • vv* . * •' X *Lietuvos- kunigaikščiai vartojo 
/įvairias vėliavas. Turbūt kas 

kunigaikštis turėjo savo vėlia
vą.. .2) Jei Lietuvoje galėtą 
įsisteigti valdžia be spaudimo 
iš šalies, tai ji būtą labai de
mokratiška ir dvarą žemės bū
tą pavestos žmonėms. Jei per 
kokio kaizerio “malonę’? Lie
tuvai būtą primesta monarchi
ja, tai su tuo senovės palaikų • 
gali, užsilikti' dvarponiai pla
čią žemią valdytojais. Bet ir 
tuomet nieko panašaus negalė
tą atsitikti, kas buvo senovėj. I 
Dvarponiai turėtą. moderni- 
zuotis arba visai susmukti, 
neišlaikydami gerą gaspado- 
riij konkurencijos.

------ Q_----

KLAUSIMAS — Daug ką 
girdime apie šv. Kazimierą, ! 
vieni sako, kad jis buvęs lietu
vis, kiti sako, kad lenkas, tre
ti — vengras. Dar kiti sako, 
kad jis turįs kraujo visij -triją 
minėtą tautą. Aš misliju, kad- j 
jis buvo lietuvis, bet neturiu . 
faktų. Tai meldžia man duoti “įleisti Priešinai dd
atsakymą. t o dalyko būt kare kilusi, • nes

■ •• Ci mes niekad nebūtume pradrįsę
Peru, 111. prašyti mūsą talkininką nuo-

PAAIŠKINIMAS — Apie laidas padaryti.
Šv. Kazimierą yra “Draugo” ’ 
išleista knygelė.'- Ten apie tai 
aprašyta.

X '

bininkas užėmė poziciją, kad 
Anglija Albanijoj interesą ne
turi ir per tai dėl jos klausi
mo į karę įnvelta būti nenori. 
Jis tik norėja būti sąžiningu 
tarptautininku < tarp dviejų 
grupią ir sunkumus prašalinti. 
Taip jis jokiame atvėjuje ne
stojo sąjungininką (jo talki
ninką)-. pusėje ir derybose, ku
rios į ąštuonius mėnesius tęsė-' “ 
si, savo gera valia ir žymia in
taką jo nemažai prisidėta san
tarvei ir sutarčiai invykinti. 
Vietoj kad panašią anglą pozį- 
cįją užėmus,- mes visuomet 
Vienuos parašytą poziciją už- 
imdavome.*** Ant kiekvieno 
punkto, Albaniją, serbu) uostus 

jAdriatike, Scutari, Albanijos 
rubežią klausimą inimant, mes 
buvome Austrijos ir Italijos 
pusėje, khomet Sir Ėdward 
Grey vargiai kuomet nors 
prancūzą ir rusą pažvalgas pri
ėmė. Priešingai, veik visuo
met jis mūsą pusę laikė, kad 
karei preteksto nedavus. Tai 
buvo jo pagelba, kad karalius 
Nikalojus buvo pertikrintas

ir dėlto ji visais būdais praša
linti stengsis, bet dėl Europos 
jėgą balanso ir kadi Vokietijos 
galybės viršenybę prašalinus, 
ji negalės toleruoti Prancūzijos 
nusilpninimo ar sunaikinimo. 
Lordas Haldand man tai tuo
jaus po mano atvažiavimo pa
sakė. Kiekvienas autoritetin
gas asmuo tą pat išreiškė. ”

(Tolinus bus)

NUSIPIRK KNYGĄ VARDU—
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D O V A N O S!!!
Kas užsirašys pas mane ant 

visą metą “Darbininką,” ■' 
gaus dovaną vertės 50e. Dova
nas duosiu tik vietiniams

Juozas Saunoras, agentas .. 
7 Dudley st., Rochester, N. Y.

REIKALINGAS geras var
gonininkas. Apie išlygas kreip
tis šiuo antrašu:

Rev. J. Olechnowięz,
151 Rogers st., Loveli, Mass.

INTO DR-GIJOS 
VALDYBOS ADRESAI 

' Brighton, Mass.
Pirm. V. Širka, 36 LinColn St.

Prot. rašt. V. Saulaite, 18 Waverly st. 
Finansų rfašt, J. Dlrsa, 6 Lincoln St. 
Iždininkas IC. Kaupas, 5 Lavvrence St. 
Maršalka S. Žukauskas, 86 Lincoln st.

r
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War savings Stamp 
issued by the 
United Statės 

Goverment.
Geriausias taupymo, būdas. 

Patartina lietuviams pirkti.
ženkleliai arba “THRIFT 

STAMPS*’ parsiduoda po 25c., 
“WAR SAVING STAMPS” 
GEGUŽIO mėnesyje parsiduo
da po $4.16.

Ją galite gauti KRASOJE, 
BANKOJĘ, “DARBININ
KO” administracijos ofise ir 
pas kitus agentus.*

.fr

I
1
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-»»
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“IŠEIVIŲ DRAUGAS” — Ang
lijos lietuvią laikraštis. 
Metams $2.00. Adresas: 

Eglinto St., Glasgow S. 
SCOTLAND.

281

“ŽINYNO” REIKALAI.
Perspėjame gerb. liet. Dva- 

siškiją, kad pasiskubintu nusi
pirkti “Žinyną.” Jį labai 
perka svietiškieji, gi išleista 
“Žinyno” nedaug egzemplio
rių, tad trumpu laiku dvasiš
kiams “Žinyno” gali pritrūk
ti.

“Žinyno” Administracija. 
244 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

• v

■ir.

’ .'f''

LAISVĖN 
BEŽENGIANT

j
J

TAVO ŠALIS IR TAVO
pareiga;

Jeigu tu manai, kad tavo pa
reiga savo kraštui tarnaut kiek 
tik jiegos leidžia, tai pirmiau- 
tu turi apsirūpinti apie savo 
sveikatą. Laiką dvasia rei- 
lauja tobuliausiai išvystito kū
no ir proto ir užimant augš-
čiausio laipsnio svarbume vie
tą, bet neesant sveiku, tu nie- 
ko neigali • nuveikt. Geri vi
duriai būtinai reikalingas 
sveikatos ątovis ir Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vyno - 
Eibaras yfa tinkamiausiu pri
glaudėjų visose vidurių ligose. 
Trinerio vaistas regdlioja vi
durius, atitaiso sveiką alkį - 
prigelbsti virškinimui ir ‘sus
tiprina nėrvus. Aptiekose 
$1.10.

Trinerio; Linimentas nūs- - 
tabdys aavyje skausmus ligose 
reumatizmo, neuralgjos, strė
nų skaudėjimo, išsinarinimo, 
sutinimą, skaudžią raumenų 
ir t. t. ‘ .

Aptiekose 35 ir 65c., per kra- 
są .45 ir 75c.

Joseph Triner Company, 
1333-1343 S, Asliland Avė., 
Chicago,-DL

(Apgarsinimas.)

riai.
“Rūtos” paskolos b-ve ge

rai auga. Šerais išparduota 
$25.000. Nariai padavė į Go- 
lumbus prašymą padidinti ka
pitalą iki $100.000.

Diena po dienai laukiame at
vykstant lietuvio kunigo, bet 
kasžin ar tikrai-gausim tai ne
žinia, Vyskupas buvo žadėjęs 
duoti. ' ‘ .

Į L. D. S. 64 kuopą prisirašė 
2 nauji nariai.

Ant šio pašaukimo Dėdės 
Šamo, daug jauną Lietuvią iš
eis kariumenėn šiose ’ dienose.

Lietuviai pradeda krutėti, 
visuose tautos darbuose.

Inaudis.

I
 KURIOJE TELPA:

Amerikos Lietuvią Visuotinojo Seimo Protokolas fr paveiks
luotas aprašymas. ” • “

Kolonijos, delegatų ir draugiją vardai.
Visos-Rezoliucijos lietuvių ir anglų kalbose. 
Seimo Koncerto vakare pasakytos kalbos. 
Seimo., delegatą, vietos, vadų ir komisijų paveikslai,' ir vi
sos smulkmenos,' kaip’ prie Seimo prieita.

Tai istoriškas dokumentas papuošti kiekvieno Lietuvą 
mylinčio knygynėlį.

Delegatai ras čia savo ir draugų už Lietu yę kovojan
čią vardus ir pavardes, daugelis-ir savo paveikslą.

Spauda daili, brangios popieros viršeliai vaizdiną Lietuvoj A 
vėliavos spalvas. - • • V

Kaina su prisiuritimu 75c. A
Perkant ant sykio: 3 už $2.00, 5 už $3.25, 10 Už $6.00. t 

PARDUOTŲ KNYGŲ PELNAS AUKOJAMA LIETUVAI V 
LAISVI GRĄŽINTI. A

Užmokesnį siųskite už vieną krasos ženkleliais. , Daugiaus T 
imant — money orderiais ar Čekiais, adresuojant Seimą Rengu- y 
sios Komisijos Iždininkui: ♦

» / II

P. MULEVIČIUS, į
STATION W, BOK 58, BROOKLYN, N. Y. A

•X

9.

s .»•

ę

#

Prabočią Šešėlis, niutė, J. L. Simanavičius, V. *

K

z

*

ST. LOUIS MO.
Gegužio, 19 d. L. Vyčią 80-tą 

kp. buvo surengusi grąžą va
karą. Pirmiausia vaidinta, 
“Kas Bailys!” Jau žinomi 
čia gabus lošėjai p-lė P. Litma-

AukokitefTautos 
Fondą.
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Pereitą savaitę laikę sukili
mų Pragoj suareštuota 800 įa- 
kų* ' :

-? • i >■ •
. »• '’te- r

J^glįjdj dfct orlaiviu susikū
lė padaugėse. ir krito^ žemėn. 
Abu lakūnu užsimušė^

- r < r •“ * -■*

- * ' ■ ■ ’ '
D. L. K. KEISTUMO DR-JO8 

BOSTON, MASS. 
VALDYBOSADBESAI.

PIRMININKAS— Jono* Adomavičius, 
ii!t Bowen SU M Boaton, Mase 

VIOE-PIRM. — Pranas Tuleikis, - 
ISO Rowen St., S®, Moston, .MftBit 

PROT. RAST.—Juosapa* Vinkevlčius, r 
147 W. 6-th St., Sp, Boston, Mass.

FINANSŲ RAST. w St Noreika, 
įlįs shv®? st, s;^šton, 

KASIERIUS -r Andriejus Zalleckas, 
: 171 Fifth Str., So, Boston, Mm 

MARŠALKAJustinasTulelkls, 
180 Bowen St, So. Boston. Maas. 
D. L; K Keistučio Dr-ja Bd^ 

ton, Mass. laiko mėnesinius susi- 
rinkimus kas antrą nedSIdienį 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietą, 
164 Hanover St., Boston, Mass. 
MalonSkite visi ateiti ir daugiau 
naujų nariu su savim atsivesti.

.1-

>

X JUOZO KOWALIAUSKO BANKAS — BENDRAS
X . LIETUVIŲ BANKAS.

BiržeHo mėnesyje atidaro Centrd^ Lfetnvių Bankų

lietuviškas
r LDSLIjl tavo gegužio 26 *
d. ant susirinkimo visai mažai Malafzaniovaltie 
narių Užtad atsi- FllIIJOIlLerillS,

IarikiWeji labai atydžiai bw> r • A G
ste LDS. reikalus kad iŠtikrų-l IT KvNUfcK l ĄD, 
jų turi džiaugtis būdamas na-Į / f “GART.TA”

jos. Pirmiausia huvo raportasISttBATOJ, Birieho t d., 1918 
GAL..1LK. Paaiškina vienasl 
komiteto narys, kad dar žy-| 
maus žygio >padare iki šio 
laike^ tik savo jėgas stiprinau f 
Antrai raportas komisijos Ę-l 

kad jau bus tuojaus milžiniš-l

dindamas lenkiškos tautos ata
kai* ir ^bomąis?r j f

Lenkučių intrigos,, * turime 
pą^ymetį' ' lietuviams dąug 
skriaudos ifepridarySį* beŲkad 
nuo lenkų “poLkos^vierofi” 
visus lietuvius nubaidys, tai 

kuri surengė savo spėkomis čia aiškus dalykai Gi anglai 
Šv. Petro parapijos bažnjftiriią ir be pagelbės lenkiškų Ųapaš* 

. choras, vadovaujant p/ M. talų ” lietuvių veikimų apver- i

Choro programas susidėjo iš '• , „
Tautos Fondo 11-Ojo aky- vadavimo Rengimo, Pranešė,

riaus mėnesinis susirinkimas J— Lu
bus petnyČioj, 31 d.^gegužes kas išvažiavimas LDS. ar Jie- j
7:30 vali vakarė Bvr Petro pa-ipos pabaigoj ar rugpjūčio pra- ‘ ' „ . . . _
rapijos salėje. Prašomi visi. džioj. Trečias buvo, laiškas .1 .Petrausko ir kop-
nariai ir kolektoriai susirinkti!skaitymas nuo LietuviųTCata- 
nes -turime labai daug svarbių ūkiškos Šv. Kazimiero Brau- pds , Gabijos cho-

' gijos. Laiškas tuo tikslu buvo !
siųstas, kad LDS. l kp. išrink-131^ »
tų 3 narius į komitetą kas-Iink l Kviečia GABIJA-
vasarines vaikų mokyklos.' LjifERMM 
komitetą išrinkta šie nariai: .0.1 -ir k I

V aizmSKane. ■ Ofi«o valando*: I
Ketvirtas, kaslink parodavi- ■ ‘Rytui iki9 vai. ’ ■

mo 4 d. liepos išrinktas buvo 11 Popfatųlikis.. ■
komitetas tam tikslui: A. Ša^ll _6 iki 9 ■
palis, J. Jakštas ir St. Noreika. į 536 Bro^way, So, Boston. | 

Vienas iš narių. _ 
> f I

8V. PETRO PASATUOS 
IŲHORO KONCERTAS.

Gegužio 26 dienų, nedėlios 
vakare, Švv Petrd-parapijos 

, bažnytinėje svetainėje buvo 
.puikus ir įvairus koncertas,

Karbauskui. '

Sekančio programo; *
1. Choras, ‘‘Mos. padainuo

sim” .... .’Št. Šimkaus. '. .
2. Solo, K Vasiliau'skas— 

<«Kur tas šaltinėlis”... .M. PeL
3. Duetas< p-lės: E. Narin- 

kevičiutė ir S. Motejunaitė -^- 
“Tamsioj Naktelėj . .SL Šim.

4. Vyrų .choras: a) 4■ Atsis
kyrimas” ir b) “Nueisiu, nu
eisiu.” <

5. Solo, S-Motiejūnaitė — 
-^Saulelė raudona.”

6. Choras, “BeauŠtanti Auš
relė?’

7. H. Kazlauskaitės dekla
macija.

8. Piano solo, J. Liutkevi
čius — “Little Sweethėart.”

9. Duetas, M. Karbauskas ir 
K. Vasiliauskas “Kregžde
lė.”

10. Choras, “Oi tu Jie va”
11. Choras, “Kur giria ža

liuoja.”
12. J. Skudris, solo — “Už 

šilingėlį.”
13. Merginų choras, ^‘Plau

kia sau laivelis.”
14. Duetas, J. Varaitis ir K. 

Vasiliauskas — “Mielaširdys- 
tė?

15. Solo, H. Narinkevičiutė 
— “Jeigu mane myli.”

16. Vyrų choras: a) “Motu
le mano” ir b) “Vai broli, 
broli.”

17. Piano solo, A. Liutkevi
čius — “Audra.”

18. Solo, M. Karbauskas — 
“Vieversėliai čiulba.” ,

19. Merginų choras, “Čiu- 
čiuf liu-liu.”

20. J. Varaitis, solo—“Nau
joji Gadynė.”

21. Choras, “Suktinis.”
22. Tautos Himnas.
Koncertas nusisekė- gerai.

Be senųjų pasižymėjusių solis
čių ir solistų šiame koncerte, 
kaip matome iš programo, pa
sirodė' ir keletas naujų, kurie 
savo skambiais balsais ir geru 
prasilavinimu ant visų padarė 
gerą įspūdį. Apie senesnių 
dainininkų pasisekimus nėra 
ko rašyti. Jie ir jos ne tik kad 
puikiai dainuoja, bet toliaus 
dar labiau progresuoja. Malo
nu ir linksma tokių -daininin
kių klausyties! Harmoniškai, 
lengvai skrieja balsai, o kiek 
juose jausmo, tėvynės meilės, 
prakilnumo! Tą tik tas gali 
suprasti, atjausti ir aprašyti, 
kas tokiuose koncertuose ypa- 
tiškai dalyvauja.

Žmonių pasiklausyti Choro 
dainų susirinko nemažai ir vi
si . likosi pilnai patenkinti. 
Kiekvienas iš koncerto džiau
gėsi ir jį gyrė. '

Panašių koncertų reikėtų pa
rengti kuodažniausia. Jie žmo
gaus jausmus atgaivina, suža
dina ir prie uolesnio, darbo Tė
vynės naudai paskatina.

Šv. Petro parapijos Chorui 
ir jo vedėjui7 p. M. Karbaus
kui tarti ačiū reikia už šaunią 
pramogą, o visiems solistams, 
solistėms ir"pijanistėms palin
kėti geriausios nuo Dievo svei
katos, kad jie ir ateityje mus 
galėtų savo dainomis ir muzi
ka džiuginti. _ ;

j “Kampe tupįs.”
f ------ q------ J

LENKIŠKOS INTRIGOS.
So. Bostono ir Bosabno l.en-* 

bučiai nerimsta. Xįač-gi jiems, 
■ dvasią drumsčia lietuvių vei

kimas, kuris pastaruoju lai
ku, nežiūriųt lenkiškų spąstų 

.. ir žabangų į viešumą gražiai 
. iškilo ir net anglų visuomenei 

skaisčia šviesa į akis žibtelė
jo. Pavyduoliais būdami nuo 
amžių ir “polską vierą” no
rėdami antmesti lietuviškiems, 
anot jų “pansko” supratimo, 
“klopams,” derikai stengiasi 
lietuviškam veikimui pakenk
ti., Tūlas “polskas jagamas- 
tis,” kaip žmonės praneša 
^Darb?’ Redakcijai, vaikščio-
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riaus mėnesinissusirinkimąs

7:30 vali vakarė Šv^Petropa-

dalykų apsvarstyti.r 
J. Š e duikis ,

T. F. lį sk. sekr.
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CAMBRIDGE, MASS.
I

Gegužio 19 d. vak., pobažny- 
tinėj salėj buvo L. Vyčių 18 
kp. vakaras. Programas buvo 
gana puikus ir4įvairus. Išpil
dė Montello Vyčiai; .

Pirmiausiai skambinant ant 
piano p-lei A. Abračinskaitei, 
p-lė Raipaitė sudainavo : “Kur 
bakūže samanota” ir “Pamy
lėjau vakar.” Po dainų buvo 
suloštas veikalas: “Geriau vė
liau, negu niekad.” Gerai pa
sižymėjo p-lės: Sakalauskaitė, 
Samsoniutė, Kašėtaitė ir pp. 
P. Juškaitis, K. Čirbulėnas ir 
kiti. Užbaigus šį veikalėlį p-lė 
Raipaitė vėl sudainavo keletą 
gražių dainelių. Toliaus vėl 
tapo suloštas monologas “Pa
sirinkimas vyro.” Lošė p-lė 
Trakinaitė. “Sufragietą” iš
pildė p-le O. Samsoniutė. Dar 
galų gale sulošė: 4 ‘ Tai politi
ka.” Visi savo roles atliko 
atsakančiai ir į publiką padarė 
nemažą įspūdį. Vakaras užsi
baigė su Tautos Himnu. Pel
nas buvo skiriamas parapijos 
naudai. Dar kada tie patys lo
šėjai žada čia atvažiuoti ir su
lošti “Audra giedroje.”

Birželio 9 d. vietos bažnyti
nis choras, rengia milžinišką 
dainų vakarą didžiojoj Insti
tute salėje. -Šiame koncerte 
dalyvaus visi Naujosios Angli
jos gabiausieji chorai, solistai 
ir dainininkai, o be to dar bus 
visokių negirdėtų-neregėtų pa- 
m’arginimų ir tt. I

I. F. K.

LIETUVĖJ SALSJE,

4 Kampas E ir Silver Sts., 
Snuth Bostoh, Mas&

■ - . e A ‘

Pradžia 8 ’val. vakare,
. ^GABEFO^ artistai vaL 

~ ‘HMETUVIŠ-
pos pabaigoj ar rugpjūčio praJ ^^^ONIERIUS” —

i*.-
1-1

PAVASARINIAI ir VASARI 
NIAI DRABUŽIAI pasiuvami ge 
riausia ir pigiausia tik pas: 

J. BERZELIONĮ, 
4 Haymarket Sq., Boston, Maso-

--------m4LB&Oi»Dic]di»Mt4905-

Vagyste. Pereitą nedėlią po Į * IjJlMltBS StsokllS 

pietų būrys vaikpalaikių įsi-l[1210S.BroidSt.>PkilaWpfcia,Pa.- 
Tbriovę į- “Darbininko’’ skiepą Į Li«tuvu Daktar« it chirurge 

ir atliko tą, ką bolševikai Ru-Į Į Ofi«o Valanda*;
sijoj — laikraščių /kompletus Į Nuo 9 rito iki 5 po pieta 
išardė, knygas suvertė ant as- I Vakarai*, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M. 

los, sumindžiojo, pavogė ke- ■ ■
lėtą tūkstančių atviručių. Pas
kui iš skiepo įsibriovė į. ofisą, 
kur pavogė keletą fontaninių 
plunksnų, paišelių, • laiškinės 
popieros. Bet buvo užtikti ta
me huliganiškame darbe, ke
letas vaikpalaikių, suareštuota ‘ 
ir didžiuma pavogtų daiktų j 
policmonij surasta. Vis-gi nuo- j 
stolių padaryta nemažai. - Po į 
teismui pranešime plačiaus. į

Vokietijoj vario taip pritrū- | 
ko, jog valdžia liepė paimti į 
visas Wuertemberg.o audimi- ji 
nes mašinas ir jų varį naudoti j! 
amunicijos išdirbimui. k

Anglijos valdžia kreipėsi į ■ 
Vokietijos valdžią reikale ne- k 

y
t*• £■ L 
š 
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laisvių apsimainymo, Bet iš 
Berlino jokio atsakymo neatė
jo- . .

•Fitchburg, Mass. — Suareš
tuota penki asmenys, kurie in- 

Į tarti buvo neištikimybėje.

PIRMAS MILŽINIŠKAS

KONCERTAS
Rengiamas

ŠV. CECILIJOS CHORŲ
Šv. Pranciškaus parapijos 

po vadovyste 
P-no Antano Grigoraičio. 

NEDĖLIO J,
2 . dieną Birželio (June) 1918

7 vai. vakare. 
MIESTO SVETAINĖJ, 

(C i t y H a 11) 
Common and Appleton Str., 

LAWRENCE, MASS. 
Dalyvaus sekanti chorai:
1. Vietos Šv. Cecilijos choras — 

Lawrence, Mass.
2. Šv. Jurgio Choras — Haver- 

hill, Mass.
3. šv. Juozapo choras — Lowell, 

Mass.
4. N. P. P. Švč. Choras — Cam- 

bridge, Mass.

X,

P-nas A. Grigoraitis,. *
Lawrence’o vargonininkas. 

___________ _ <'

APART ŠIŲ CHORŲ BUS 
ĮŽYMIŲ SOLISČIŲ. 

Dainuos žymiausi soliste'N 
. Anglijoje p. M. Raipaitė iš 
Montello, Mass.

DALYVAUS KONCERTE. 
VIRŠ 200 GIESMININKŲ

Koncerto programas susi
dės iš dailiausių ir naujausiu 
tautiškų dainų. .

P-I6 M. Raipaitė. Tiek daug giedorių savieny-
. y į vienį. dionrLavrence’o ir

apielinkės lietuviai dar nėra matę nei girdėję. .
• Tad visi pasinaudokime Šia nepaprastą proga ir pribūkime 
į minėta koncertą kuoskaitlingiausiai. ■ .

ĮŽANGA: 25, 35, 50 ir 75 centai.

:.4U
i- • t

i -i

NedSliotnlt* t 
nuo 10 vai, ryta 
Iki 4 vaf. vakare.

I

PIRMO' KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais; su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469Broadway,So. Boston,Naša.

PRIE DORCHESTER ST.'

Valandot 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

ŠV. JONO EVANGELISTO 
PAŠELPINES DR-JOS - 
SO. BOSTON, MASS. 

VALDYBA. .
PIRMININKAS —■ M. Žiobs,

4 Levanį St., Dorchester, Mass 
VICE-PIRM. —v Jonas Galinis,

20 Wlnfleld St, So. Boston, Mass
I PROT. RAŠT. — Jonas Glltieckls,

282 Sllver Str., So. Boston, Mass
II PROT. RAST. — Marijona Brikaite 

Care of Mes. Paėkard
721 Huntington avė., 

Brookline, Mass. 
FIN. RAšT. — Povilas Petrauskas, 

230 Fifth St, So. Boston, Mass. 
KASIERIUS —Andriejus Naudžiūnas, 

16 Winfield St., So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Jonas Urbonas,

145 Silver St., So. Boston.
Draugija-laiko susirinkimus kas 

trecią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:3Q vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje,-So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Gegužio 19 diena. 

Viršminėta draugystė yra viena 
iš didžiausių ir teisingiausia aprū
pina savo narius.

Boston** M&sš.; po Nr. SįMH Sfc
OETUVtę TROŠKIMAS TURETI SAVO 

ĮSTAIGĄ JAUPASIRODE. .

Ant pranešimo apie bankos inkorporavimą, at
siliepėvisos lietuviu kolonijos reikalaudamos plates
nių informacijų ir prasidėjo pardavinėjimas Šerų. 
BČgije mėnesio parduota 130 Serų ant sumos $6.500. 
LIETUVIŲ BANKAS pinigus priima. on check 

accūunt ir už padėtus plota 4 nuošimčius. 
LIETUVIŲ BANKAS perka ir parduoda kitų-val

stybių pinigus. ' . -
LIETUVIŲ BANICAS perka ir parduoda S. V, Li- 

berty Bonds.
-LIETUVIŲ BANKAS už dyką suteikia vietą savą- 

* me seife lietuvių visokiems dokumentams. 
LIETUVTŲ BANKAS skolina pinigus ant lengvų 

išlygų.
LIETUVIŲ BANKAS persiunčia pinigus į visas pa

sauliu valstybes, taip-gi ir į LIETUVĄ.
LIETUVIŲ BANKAS “išbeluoja” prasikaltusius. 

Notaras ir Taikos Teisėjas patarimus sutei
kia nž dyką. .

Visus dalykus darykite tiktai su sava įstaiga, 

LIETUVOS LIKIMAS PRIKLAUSO NUO 
PAČIŲ LIETUVIŲ.

Jeigu nori, kad Tėvynė būtų laisva ir savistovi, 
tai priisdėk prie Lietuvių Banko — pirk Šerą dabar!

Visas informacijas suteiks Lietuvių Banko 

Prezidentas
. BANKIERIUS J. KOWĄLIAUSKAS.

111 SALĖM-STREET,

Kuomet žmogus serga

Nusipirk mosties. 
Tai BUSI GRAŽUS! Jf iidirbt 
Mentholatum Co. Priei eisiąs? 
gult ištepk veidą mosčia per ke& 
vakarus, o padarys veidą TTKT 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mes 
tis išima pletmus raudonus, jse * 
dus arba šlakus ir prašalina Tise 
irius spuogus nuo veido. Pinige 
gali siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS,
P. O. Bok 36, Holdbrook, Mass

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. 

VALDYBOS ADRESAI.
SO. BOSTON, MASS. ; 

Pirm. — T. Ašmenskienė,
339 Fourth St.

Vice pirm. — P. Giedraičiutė, 
103 Sixth St.

Prot. Sekr. — M. Morkūniutė, 
,12 Lark St.

Fin. Sekr. — A. Lukoševieiutė, 
377a Broadivay, ,

Iždininke —M. Maeiuliutė,
46 Silver St.

Kasos globėjai: E. Plevokienė,
M. Stukienė.

Maršalka — O. Mizgirdienė. , 
Board direktoriai: — M. Žilins

kienė, P. Venienė, V. Songailie
ne, A. Kasinskaitė ir A. Čižuvie- 
nė. >
Susirinkimai 4aihomi kas 

antrą utarininka kiekvieno mė
nesio. 7:30 yal. vakare Šv. 
Petro Bažnytinėje Salėje.

i

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
ateik ir nusitrauk puse tuzino 
kablnSt ir gausi viena dldelj ar- 
tistiškai padaryta paveiksle visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atsisaukt!:

J. J. DRIZA,
500 So. tnd St„ PhOadefrlHa, Pa.

*>

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiioadyno, G do Ti»okia» ligtu ’
1-3 P. M 7-8 P-N1 Fsiakiri* Akiniu*

419 Boylston St Boston, Mass.

SIMON F. PAUKTIS |
Attorney-af-laio S

METUVIS ADVOKATAS |
Pabaigęt mokslą Pensilvanijos 5 

. smiveristete< R
Uisiima varymu provą visuose n 

teismuose. n
922 Land Title BuIIdlng, 3

Broad A ChMrtnut St jį
bklt. rnoinĖ: 2

" Offiso — Spruce 2290. 3 
Namą — Tloga 4442 J, g 

1212 W. BRIH AVĖ. j 
philadelphia; pa. į

(Įr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo vaistidoax ‘ 
Nuo2 iki B po k>fet. Nuo 7 Iki 8 vakar* 

Ccr.GBT.So.KOSTON
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BOSTON, MASS.
_______________ ■

tai pirmas daiktas, 
‘i nori žinoti y-

_ Paieškojimai
Jeigu norite surastisavo gi

mines ar pažįstamus, prisiųsk 
paieškojimą į “ Darbininką.’ f

Jeigu norite ką nors greitai 
parduoti, paskelbk “Darbinin
ke?’ Visus savo reikalavimus 
tuojaus paskelbk “Darbinim 
ke?’

Ūž smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina:

Už vieną sykį........ 50c.
” du sykiu.............. 75c. '
” .tris sykius......... $1.00 ■
” šešius sykius... .$1.75 .

’ Pinigus siųskite iš kalno.
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

I “KUR YRA GERAS DAKTARAS?”
I Jei pasuksi savo žingsnius į ofisą Dr. 
I Kenealy, 673 Washington Str., tai rasi pa- 
I sitiketiną specialistą, kokio tau reikia, be 
I eikvojimo laiko ir pinigų.
I Kuomet pas jį nueisi, tai rasi, jog dak- 
Į taras labai rūpestingai stengsis pastatyti 
Į tavo ligos diagnozą; tai yra tikrai atrasti, 
Į kur tau kenkia. Jo ofisas aprūpintas mo- 
I derniškais ir moksliškais aparatais, todėl 
I jei tau reikia išbandyti kraują arba šlapu

mą, X-spindulių išekzaminavimą, arba jei 
bile ko kito reikėtų, tai jis viską turi, kas’ 

. tik reikėtų., Su pagelba tij bandymų ir su 
savo apščiu apsipažini-mu su visokiomis 

| žmonių negalėmis, jis išvengia pavojaus
Daktaras tuomet pasakys tau, jog vidutiniškas atlygini- 

! mas bus reikalingas už prideramą gydymą. Nei vienas žmo
gus neprivalo lūkuriuoti dėl stokos pinigą. Bile darbininkas 
gali gauti daktaro pagelbą ir atsilyginti jam savaitėmis ar 
mėnesiais, kaip jis išgali ir. jo reikalavimai yra taip pigūs 
dėl .apstumo jo praktikos, jog jokis sergąs žmogus neprivalo 
bugštytis eiti pas jį.

Jo ofisas turi moderniškus aparatus gydymui visokių li
gų : statiškų, galvaniškų, faradiškų ir didelio tankumo elek- 
trikos; ozoną, ozonatorių, elektriką oscilatorią ir kitokius 
moderniškus įtaisymus.

Daktaras vartoja visus naujausius įšvirškimo serumus — 
phylaeogeną, bakteriną ir Va lesiną.,

Jis pasekmingai gydo visas naujas ir chroniškas negales 
Vyrų ir moterų, kaip va: kraujo netvarką, odos ligas, votis, 
skaudulius, katarą, visokias gerklės ligas, jaknų, pilvo, inks
tų negales ir nervišką nusilpnėjimą.

Ateik pas jį ir pasveik Rodą ir patarimai dykai. Jo 
kainos pigios.

Ofiso valandos Nedaliomis:
9 A. M. iki 8 P. M. 10 A. M. iki 2 P. M.

Kasdien.

Dr J. H. KENEALY
673 WASHINGTON ST.

Antros durys nno Gayety The atre, Boston, Mms.
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J. H. Kenealy,

M. D."
padalyti klaidas. 1
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Draugijos Tėmykite! .
--'b

bį /u
i

ANT PARDAVIMO vaistine 
(aptieka)., Geroje lietuvių, 
lenkij ir kitų tautų apgyvento
je vietoje. Parsiduos pigiai. 
Atsišaukite.

M. W. MADDEN
Registruotas aptiekorius

376 Millbury Str., 
Worcester,_ Mass.

Paieškai! savo draugo Petro 
Tamulevičiaus Vilniaus gub., 
Trakų pa v., Marcinkonių kai
mo. Pirmiau gyveno So.. Fra- 
mingliam, Mass. Meldžiu atsi
šaukti.

■ Pranas Gribauskas,
40 St. Jacob st. Rocliester, N. Y
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Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į-. 
vairus ženklai: kukardos, šarpos, antspaudos, gurikuČiai 
dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai,' greit ir su dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsų iŠdirbystė ysra seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimaą ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų-.

Naujos organizacijos reikalaukite probą, senos gi 
prisiųskite savo ženklą arba šnrpą, o mes darbą atliksime 

■pagal reikalavimą.
M. A. NORKŪNAS,

226 High Street, , f Lavvrence, Mass.
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